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Adatok 

az 1876-ik évben Somogy megyében észlelt földrengésekről. 

Inkey Bélától. 

(Előadva a m. földt. társ 1877. január 10 én tartott szakgyülésén.) 

A lefolyt év őszi havaiban Somogy megyének nyugoti 

része ismételt földrengések színhelye volt. Azon voltam, hogy 

e tüneményre vonatkozólag, minél pontosabb és kimerítőbb 

adatokat gyűjtsék s e czélból nemcsak a hírlapokban közölt 

tudósításokat jegyeztem fel, hanem egyszersmind a tünemény 

helyszínének lakóit kértem fel észleleteik szives közlésére. 



2 

Ily módon szép számú adatok birtokába jutottam, melyekért 

az észlelő uraknak, különösen dr. Pfeiffer urnák, iháros- 

berényi orvosnak legbensőbb köszönetemet e helyt kifejezni 

szives kötelességemnek tartom. 

Végre pedig folyó hó első napjaiban a földrengések 

által leginkább érintett helységeket személyesen jártam be, 

hogy a helyi viszonyoknak és a földrengés hatásainak szem¬ 

lélése, valamint a lakosság közvetetten nyilatkozatai által e 

tünemény jellegeiről bővebb tudósítást és szabatosabb fogal¬ 

makat nyerjek. 

A földrengések területe legnagyobbrészt Somogy me¬ 

gyének csurgói kerületébe esik. Az erősebb rázkódások 

azonban Zala megyének és Horvátországnak szomszédos vi¬ 

dékeire is áthatottak. A november 30-án bekövetkezett 

földrengés, mely mind erőre, mind kiterjedésre nézve vala¬ 

mennyi között a legtekintélyesebb, legalább is 23—24 négy- 

szögű mértföldnyi területen éreztetett. Tudósításaim Komár- 

várost jelölik mint legéjszakibb pontot, melyen a rázkódást 

még észrevették; keletre Vése volna a legszélsőbb hely,*) 

délre Udvarhely, nyugatra pedig Légrád. 

A októberi gyengébb rengések ezen határokon belül 

szűkeid) területen éreztettek, főkép csak a megyének nyugoti 

végére eső dombos vidéken, Uiáros-Berény, Csurgó, Légrád, 

Mura-Keresztúr és N.-Kanizsa között. 

Ezen tájék a környező síkságokhoz képest, kis fensik 

alakjában tűnik föl, melynek felületébe a viz kimosó ereje 

számos mély völgyeket ásott. Legmagasabb pontjai, u. m. 

*) Csak az ülés után értesültem egy a m. k. természettudományi 

társulatnak beküldött levélből, melyet a titkár úr velem közölni volt 

szives arról, liogy még Belegen is észlelték a földingást. Beleg So¬ 

mogy megyében, még 5/4 mértfölddel messzebb esik nyugot-a mint 

Vése, és igy azon kör, mely Komárvárost, Légrádot, Udvarhelyt és 

Beleget érinti, körülbelül 6 mértföldnyi átmérővel bírván, a kiterjedési 

terület még a 29 négyszögii mértföldet is meghaladja. 
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a Vörösbegy, Ibáros-Berény és Lisszó között és a Szakálhegy 

Surd mellett 130 öllel emelkednek a tenger színe fölé. Nyu¬ 

gaton Légrádtól Zákányig a Dráva vize mossa meredek 

lejtőit, kelet és éjszakkelet felé fokozatos átmenetek vezet¬ 

nek Somogy megyének mélyebb és laposabb vidékeire. 

Északkeletró'l pedig a N.-Kanizsa-murakeresztúri völgy a 

„principális kanális“-sal képezi a határt. 

Vizekben nem igen bővelkedik e vidék : apróbb forrá¬ 

sai és patakjai vagy közvetetleniil a Drávába szakadnak, 

vagy a „principális kanális “ közvetítésével a Murába ömleuek, 

mely utóbbi Légrádnál egyesül a Drávával. 

Szerencsés körülménynek tekintem, hogy e vidék geo¬ 

lógiai felvételét épen a lefolyt nyáron fejezték be Roth, 

Matyasovszky és Kokán urak, a m. k. földtani intézet tagjai. 

Szives közleményeiknek köszönöm azt, hogy a földrengés 

színhelyének geológiai alkatáról a következő vázlatos képet 

nyújthatom. 

A vidék geológiai viszonyai igen egyszerűek. Negyed- 

korbeli lerakódások foglalják el a legnagyobb tért: homok 

és lősz. 

A lősz leginkább a terület nyugati dombos vidékén 

lép fel, majd rendes jelleges minőségében, majd agyagosabb, 

majd homokosabb módosulataiban, mely utóbbiak sok he¬ 

lyen futóhomok keletkezésére szolgáltatják az anyagot. Ne¬ 

gyedkori homoklerakódások leginkább a terület keleti, la¬ 

posabb vidékein terülnek el. 

Újkori lerakódások (alluvium) egyes mélyedésekben és 

vizek partjain födik be az altalajt, legnagyobb összefüggő 

kiterjedésben természetesen a Dráva mentében. 

Mindezen lerakódmányok hatalmas takarója alól csak 

itt-ott bukkannak ki a harmadkor legmagasabb képletének 

rétegjei: a congeriarétegek. A Dráva bal partján, Légrád 

és Zákány között vannak legszebben feltárva, de a terület 

belsejében is találhatók, némely mélyebb völgyben. Vizszin- 

1* 
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tes fekvő váltakozó agyag- és komokrétegek ezek, köztük 

egy pár keményebb homokkő vagy homokos márgapaddal. 

A tünemény színhelyének ilyetén rövid leírása után 

áttérek a földrengés jelenségeinek előadására. 

Minden földrengésnek tudományos tanulmányozása a 

mozgás úgynevezett elemeinek kipuhatolására törekszik. Ezen 

elemek következők : 

I. A felületi központ (Epicentrum). 

II. A kiinduló pont mélysége. 

III. A tovahaladás sebessége. 

IV. A mozgás kezdetének időpontja. 

V. A mozgás ereje (intensivitás). 

VI. A rezgési sebesség. 

Ezen elemek kiszámítására kővetkező pontok szolgál¬ 

nak, melyek a közvetlen észlelés tárgyát képezik. 

1. A rengés bekövetkezésének ideje, 

2. időtartama, 

3. a mozgás neme, 

4. iránya, 

5. kiterjedése, 

6. a földrengés közvetetlen hatásai, 

7. kisérő tüneményei, u. m. : acusticai, opticai, villa¬ 

nyos, delejes és légköri tünemények. 

Az első öt pontra nézve a nyert adatokat következő 

táblázatban állítottam össze, úgy amint azokat az észlelők 

szives közleményeiben találtam. Részletes és pontos följegy¬ 

zéseket ugyanis csak négy helyről kaptam, u. m : Iháros- 

berény, Nagy-Kanizsa, Surd és Csurgó helységekből. 

A táblázat végéhez még azon adatokat csatok am, me¬ 

lyeket az 1876. deczemberben a Baranya vármegyében és 

Zágrábban előfordult földrengésekről hírlapi utón gyüjöttem. 



*■JUUJUUtI-* 

Időtar¬ 
tam m.- 

Mozgás neme 
1876 

Hely 
idő •5* oldalág, lökések 

i függőleges löké- 
Irány 

hó óra nap prcz. prczben sek alulról fölfelé 

Oct. 12 Ihár.-Berény i — d. e. rövid gyenge rázkódás ÉK—DNy 

77 12 Surd 12 15 77 - erős lökések j'és — > — 

77 12 N.-Kanizsa 12 — éjfél — gyenge rengés — 

77 12 Ihár.-Berény 6 — d e. — gyenge rázkódás — 

77 12 Ihar.-Berény 9 - 77 4 m. p. erős lökések — 

?i 12 Surd 9 15 77 — erős lökések — 

77 12 N.-Kanizsa 8 46 77 — gyenge mozgás — 

11 12 Csurgó 8 50 Tf 5—8mp. rázkódás, nem lökés — 

Oct. 13 Ihár.-Berény 12 30 d.u. 4 mp. erősebb hullámszerű 

íöldingás Ny—K 

r* 13 Surd 12 40 „ — gyenge, hullámszerű K—Ny 

77 13 N. Kanizsa 12 37 77 - gyenge lökések — > — 

Oct. 21 Ihár.-Berény 2 — d. u. rövid gyenge mozgás 

fi 21 ,Surd 2 30 n 2 mp. erős lökések — > É-D 

11 21 Csurgó 2 30 rt - gyenge rázkódás — 

Nov. 30 Ihár.-Berény 1 30 d e. -= gyenge rázkódás — 

n 30 Surd 
12 és 

1 közt — rt — gyenge rázkódás — 

erős hullámzó mozgás ÉK—DNy 

rt 30 Ihár.-Berény 10 15 rt 5 mp. igen erős lökések 

n 30 Surd 10 30 n 4 - 5mp. A 

1 É—D 

ii 30 N.-Kanizsa 10 20 n 2 mp hullámzó erős ingás Ny—K 

n 30 Csurgó 10 15 77 - erős földrengés Ny—K 

77 30 Légrád 10 15 «• 2 mp. erős földrengés — 

11 30 Beleg 10 30 77 30 mp. erős lökések — » DNy-ÉK 

» 30 .Ihar.-Berény 10 45 B rövid gyenge lökések - 

,, 30 N.-Kanizsa 10 53 n — gyenge függ. lök. - 

Dec. 1 N.-Kanizsa 3 — - - hullámzó mozgás — 

Dec. 6 VillányBaram. 8 20 77 2 mp. erős földrengés DK—ÉNy 

V. 6 Báranyavár „ 8 4 77 — 77 77 
ÉNy—DK 

77 6 
7? 8 14 57 — több lökés azután 

hullámzó mezgás = 

7? 6 Mohács „ 9 — ff 3 mp. erős földrengés ÉK—DNy 

n 6 D.-Szekcső „ 8 30 1 perez földrengés — 

Dec. 12 Zágrább — — 77 — 77 - 
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Megjegyzendő, hogy ezen táblázat korántsem meriti ki 

az észleletek egész sorát sem időre, sem területre nézve, ha¬ 

nem csupán a pontosabb megfigyeléseken alapuló adatokat 

tartalmazza. 

A mi az időt illeti, már szeptember havában mutatkoz¬ 

tak a tünemény előhirdetői, i'öldalatti mozgás és igen gyenge 

rázkódások alakjában. Másrészt az utolsó nagy füldingást, 

november 30.-án, még deczemberben is számos gyengébb 

lökés követte, legalább Surd és Belezna vidékén, nevezete¬ 

sen decz. 22-én 29-én és 30-án. 

A tünemény bekövetkezésének idejét jelző fentebbi 

számok természetesen nem bírhatnak absolut pontossággal 

már csak a helybeli órák megbízhatatlanságánál fogva sem. 

A mozgás nemére és irányára nézve sokféle nézettel 

és gyakran ellentmondó állításokkal találkoztam. Egyenesen 

felfelé irányzott lökést csak ritkán észleltek, többnyire ol- 

dalagos lökéseket vagy csupán gyenge rázkódást, mintha a 

ház előtt nehéz szekér vagy vasiiti vonat robogna el. A kik 

azonban a tünemény lefolyását szabadban észlelhették, a 

mozgásnak hullámszerű tovahaladását mint szemtanuk állít¬ 

ják. De még inkább térnek cl a vélemények az irányra 

nézve, melyből a mozgás kiindulni látszott, még ugyanazon 

egy helységben is. Az észleletek túlnyomó mennyisége mégis 

E-D vagy attól csak kissé eltérő irányra utal és e mellett 

szólnak saját észleleteim is, melyeket a földrengés által a 

házak falaiban okozott repedéseken tehettem. 

Nyugotról keletre irányzott mozgást leginkább Iháros- 

Berényben és Nagy-Kanizsán éreztek, és miután az egyik 

mozgásirány nem zárja ki a másikat, nincs okom, hogy az 

észlelések helyességét kétségbe vonjam. 

A földrengés kiterjedésére nézve már föntebb volt szó. 

A nevezett helységeken kívül még a következőket sorolhatom 

fel, mint a honnan biztos híreket kaptam : Komárváros, Kis- 

Kanizsa, Mura-Keresztár Zalamegyében, Légrád, Gyelekovee 
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a Dráván túl, Zákány, Belezna, Bükrösd, Porrog, Lisszó, 

Ibáros, luké, Yése, Beleg1, Szenta, Udvarhely, Berzencze és 

Gyékényes Somogymegyében. 

Az októberi földrengések nem bírtak ily széles elter¬ 

jedéssel. így p. o. Komárváros, Vése, Beleg, Gyékényes 

már csak épen a november 30-iki földrengést érezték, 

mely tehát úgy erőre, mint elterjedésre nézve a legneveze¬ 

tesebb volt. 

A földrengés közvetetten hatásaiból csak az épületeken 

tett rongálásokat említhetem fel: falak repedezése, kémé- 

mények ledőlése stb. Ezen jelenségek legnagyobb mérték¬ 

ben Surdon és Beleznán mutatkoznak, a miről magam meg¬ 

győződtem. Hallomás szerint Mura-Keresztur, Bükkösd és 

Porrog is szenvedtek hasonló módon. A károk egészben je¬ 

lentéktelenek és leginkább csak a nagyobb téglaépületeken 

látszanak. Érdekessé te;zi őket azon körülmény, hogy — 

Surdon legalább — a mozgásnak északról délre irányzott ha¬ 

ladására igen tisztán utalnak. 

Egyébb maradandó hatások, mint p. o. hasadékok a 

talajban, sülyedések vagy emelkedések, források apadása 

stb., a mennyire tudom, nem fordultak elé. 

A földrengést kisérő tünemények között a hangtüne¬ 

mények érdemelnek különös figyelmet. 

Bizonyos földalatti morgás, dörmögés közvetetlenül a 

rázkódás vagy lökés előtt szokott beállni, a mint azt szá¬ 

mos tanú bizonyította, kik ezen tüneményt nem csak a há¬ 

zakban, hanem szabad ég alatt is, a mezőn vagy az erdő¬ 

ben észlelték. Ezen moraj, úgy látszik, a lökések erejével 

arányos viszonyban növekedett, s ezért nincs kétség, hogy 

mindkettő ugyanazon forrásból eredt. Azon körülmény pedig, 

hogy a hang a mozgást rendesen megelőzte, arra mutat, 

hogy hangrezgés a talajban hamarább halad, mint a föld¬ 

rengés hulláma. Erőre nézve különböző helyeken különböző 

fokkal birt. Sokan azt egyszerű kocsirobogással, mások 
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távoli ágyazással, ismét mások menydörgéssel haso n- 

litják össze. 

Visszapillantván az itt egybegyiijtött adatokra, be kell 

vallanunk, hogy ezek sokkal hiányosabb; k, mintsem hogy 

a földindulás elemeinek kiszámítására még csak megköze¬ 

lítőleg szolgálhatnának. A kiinduló pont mélységére, a moz¬ 

gás intensivitására, rezgésének és tovahaladásának sebessé¬ 

gére nézve rendesen úgyis csak külön e czélra szerkesztett 

műszerek alkalmazásától várhatunk kielégítő eredményt. 

A bekövetkezés időpontját a helybeli, épen nem megbízható 

órák és észlelések szerint adiuk. Marad még a felületi köz¬ 

pont, melynek meghatározása még legjobban szokott sike¬ 

rülni. Itt azonban igaz felületi központról, egy valóságos 

epicentrumról nem szólhatunk. Mert habár úgy látszik, hogy 

a földrengés mindannyiszor a két egymáshoz igen közel 

eső helységekben, Surdon és Beleznán, fejtette ki legna¬ 

gyobb erélyét, másrészt feltűnő, hogy úgy Mura-Keresztu- 

ron mint Bükkösdön és Porrogou alig csekélyebbek a föld¬ 

rengésokozta hatások és károsítások nyomai. 

Ebből kitűnik, hogy a mozgás infensivitása legna¬ 

gyobb mértékben azon vonal hosszában nyilvánult, mely 

Porrogtól Mura-Keresztúrig, tehát D-K-ről E-Ny. felé körül¬ 

belül 2 mértföldnyi hosszúsággal nyúlik el. De még ezen 

vonalt sem tekinthejük mint olyat, melyből a mozgás a 

felületen mintegy kiindult volna, mert ezen esetben a vo¬ 

nalon, tehát a nevezett helységekben kiváltképen felfelé 

irányzott lökéseket kellett volna érezni, innét pedig a föld- 

rengési hullámok egyrészt É-K, másrészt D-Ny. felé halad¬ 

tak volna tovább. Hogy a dolog nem úgy áll, a felsorolt 

adatokból látható. A bizonyítékok inkább odamutatnak, 

hogy a mozgás legtöbb esetben éjszakról délfelé irányult. 

Figyelmet érdemel még azon körülmény, hogy a föld- 

rengési mozgás D-Ny.-i irányban, tehát a Dráván túl, nem 

hatolt oly messzire, mint a somogyi területen. 
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A tünemény ezen sajátságos viselkedésének magyará¬ 

zata töhbnemii feltevéseket igényel, melyekbe e helyen bo¬ 

csátkozni nincs szándékom. A sokféle elméleteket fejtegetni, 

esetünkre alkalmazni nem akarom, de czélszerűnek tekintem 

mégis, azon körülményekre íigyelmeztetni, melyek hol az 

egyik, hol a másik elmélet szempontjából tekintve fontosak. 

Mindennek előtt a földrengés napjain tett meteoroló¬ 

giai följegyzéseket kell idéznem, Farkas L. úr, gymnasiumi 

igazgató által Kanizsán és dr. Pfeiífer Gynla úr által Iháros- 

Berényben tett és/leletek alapján: 

Nap Hely 
Légsúly-1 

mérő 
(milliméter) 

Hőmérő 
C° Felhőzet 

Szél 

irá¬ 
nyít 

ere¬ 

je reg. dél | este 

Oct. 12 N.-Kanizsa 747.48 — — — derült D 2—3 

„ 12 Ih.-Berény 749 | GO 17° 14u W DNy 3 

» 21 Ili.-Berény 747 4° 5° 4° borult — — 

Nov. 30 N.-Kanizsa 746.8 — 4-2" — DNy — 

„ 30 Ili.-B erény 750 1-1° 5° 2° n ÉNy — 

Egy az ntolsó időben ismét nagyon felkapott nézet a 

földrengéseket földalatti űrök bcomlására vezeti vissza, mely 

űrök keletkezését a talaj felszínéről a mélységbe ható viz- 

nek kilngzó hatásának tnlajdonitja. Tekintettel ezen elmé¬ 

letre, fontos lesz kiemelni, hogy a lemúlt év, a mint tudjuk, 

a légkörbeli csapadékok rendkívüli bősége által kitűnt. 

Számokkal kifejezett adatoknak még nem juthattam eddig 

birtokába. 

Azon elméletek, melyek a földrengéseket a vulkaniz- 

mussal hozzák összeköttetésbe, jelen esetünkben nem igen 

találnak uj bizonyítékot. Az egész földrengési területen 

egyetlen egy vulkáni kőzet, egyetlen egy meleg forrás sincs. 

A legközelebbi vulkáni képződmények, Zalamegyében, leg¬ 

alább is 9 mértföldnyi távolságba esnek és maguk is már 

egy rég kimerült vulkáni működés maradványai. 
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A Perrey és Falb-féle elméletekre nézve, melyek a 

földrengések magyarázatára az árapály tényezőit, a hold¬ 

nak és a napnak vonzó erejét veszik igénybe, elég lesz 

arra figyelmeztetni, hogy a bárom erősebb földrengés közöl 

csak az utolsó, november 30-án, kedvez az elméletnek, a 

mennyiben a magas dagály két legnyomatékosabb föltétele, 

holdtölte és périgaeum, a rákövetkező napokra esnek (hold¬ 

tölte deczeinber 1-jén, 12 óra 2 perez délután; perigaeum 

deczember 3-án) és a perihelium is csak egy hónappal rá 

(jam 1.) állott be. Az október 12-iki földrengés ellenben 

épen a quadraturára (utolsó negyed), tehát kedvezőtlen kö¬ 

rülmények közé esik. 

Ismét más elméletek a földrengéseket úgy tekintik, 

mint a földkéregben általános okok által előidézett moz¬ 

gásoknak időnkinti nyilvánulásait. 

Lehetetlen mindazon geológiai viszonyok fejtegetésébe 

bocsátkoznom, melyek esetünkben ezen elméletnek érvül 

szolgálhatnának. 

Csak egy figyelmet érdemlő körülményre akarok itt 

röviden utalni. 

Az alsó-ausztriai földrengések sokévi tanulmányozásá¬ 

ból Süess tanár úr egy, a földrengéseknek leginkább alá¬ 

vetett vonalt derített ki, melyet Kampvonalnak nevezett. 

Ez tudniillik Bécs-Ujhelyből kiindulva, E-ENy-i irány¬ 

ban Neu-Lengbachon át, azután jó ideig a Kamp folyó 

medrét követve, egész a csehországi granitterületbe húzó¬ 

dik. Ellenkező irányban nem nyomozta szerző ezen vo¬ 

nalt, de mindenesetre feltűnő körülmény, hogy a somogy - 

megyei földrengések színhelye épen ezen Ivampvonal D-DK-i 

meghosszabbítása által érintetik. 



11 

A Székelyföld geológiája, *) 

Irta: Dr. HerMcli F. 

(Felolv. a társ. 1877. jan. 10-iki szakgyülésén.) 

Miután a magas kormány megbízásából a Székelyföl¬ 

dön eszközlött geológiai fölvételeimet az 1870—1874. évek¬ 

ben befejeztem, az arra vonatkozó földtani munkálatomat a 

m. k. földtani intézetnek beadni volt szerencsém. A vélet¬ 

len úgy hozván azt, hogy a földtani társulat mai ülése épen 

Budapesten való tartózkodásom idejébe esik, föltételeztem, 

hogy ezen sok évi munkálatom tartalmának rövid közlése 

némi érdeklődéssel fogadtatik a t. gyűlés által, annál is 

inkább, minthogy a tárgy honunknak legtávolabb és leg¬ 

hiányosabban ismert vidékére vonatkozik. 

Művem a Székelyföld 215 négyszögmértföldnyi terüle¬ 

tének földtani és őslénytani leírását foglalja magába és 

két részre oszlik, melynek elseje a vidék topographiai, oro- 

és hydrographiai viszonyait, — másika annak geológiáját 

tárgyalja. 

I. 

Három hatalmas hegyláncz húzódik a Székelyföldön 

keresztül: a Kárpátok, a Hargitta trachyt-hegysora és a 

perzsányi hegyláncz. 

Legnyugatibb vidéke Erdély középmedenczéjének egy 

részét képezi. 

Az ország geológiai alkotásában következő képletek 

vesznek részt: 

*) A fentebbi czim alatt legközelebben megjelenő munkának e 

rövid kivonatát, melyet szerző a m. földtani társulat 1877. évi 

jan. 10-én tartott szakgyülésén felolvasott, annál szívesebben közöljük, 

minthogy t tagt.ársaink figyelmét ezen felette érdekes munkálatra fel¬ 

kelteni óhajtjuk. 
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A) Ősképletek. 

I. Ampliibolos kőzetek. 

1. Syenit. 

2. Miascit. 

3. Ditvoit. 

II. Jegeczes palakőzetek. 

1. Jegeczes mészkő. 

.2. Kovapala. 

3. Cbloritpala. 

4. Csillámpala. 

5. Agyagcsillámpala. 

6. Gneisz. 

Ezen kőzetek csoportja 24 négyszögmértföldnyi terü¬ 

letet foglal el. 

B) P a 1 a o z ó i képletek. 

I. Siluri 

II. Devoni 

III. Garboni 

képletek hiányoznak. 

IV. Dyas: quarcitos kőzetek, vörös quarcbrecciák, 

ezek a nagyhagymási hegylánczolati a szorít¬ 

koznak. 

Cj Mesozoi képletek. 

V. Triaszhéplet 

a) alsó triász: 

dolomitos mészkő 

werfeui pala 

gnttensteini mészkő 

b) felső triász : 

halstatti mészkő. 

A mesozói korszak eruptív kőzetei a triászra szorít¬ 

koznak. 



1. Porphyr: felsitporphyr. 

2. Porphyrit. 

3. Melaphyr és mandolakő. 

4. Olivingabbró (Schillerfels) 

5. Serpentin. 

6. Labradorkő. 

VI. Ráthi képlet: kérdéses. 

VII. Juraképlet. 

1. Liász: a) alsó liász: itt a legalsó képződések 

gersteni rétegek, szénelőjövetellel. Ezekre következik 

a Ceratites Bucklandi szintája, s talán még fölötte 

az Amaltheus oxynotus rétegei; végre b) felső L.: 

a Harpoceras bifrons-ot tartalmazó rétegek. 

2. Dogger: a klausretegek dixs faunával. 

3. Maim és ti th o n. 

A maim mint acanthicum-réteg dús faunával szerepel; 

a tithont pedig a Terebratula moravica rétegei, a 

strambergi mész, a Nerinea- és Diseras-mész rétegjei 

képviselik. 

A Cepkalopodák faciese teljesen hiányzik. 

VIII. Kréta-képlet. 

Legtöbb nehézséget okoz a krétaképletnek kárpáti 

homokkő neve alatt ismert kiképződése. Ez a Székely¬ 

földön 65 négyszögmértföldnyi területet foglal el, 

miből 40 négyszögmértföld, a Kárpátoknak a Duna- 

fejedelemségek felé néző oldalán egészen lakatlan. 

1. Világos-sárgás és fehér, meszes homokkő nagy fu- 

szinü focoidokkal, — fölötte 

2. Conglomerátok és brecciák mészkő- és paladarabokkal. 

3. Alsó sötétszürke krétakorszakbeli kárpáthomokkő, 

melyet a bécsi geologok az cocán ílyscbbez számí¬ 

tottak (v. ö. a keleti Magyarorsz. térképét). 

a) Aptychos márga, 
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u) rossfeldi rétegek, 

c) sphiirosiderit behelyezkedések. 

4. Caprotina-mészkő és conglomerátok. 

5. Felső-kárpáti homokkő: ez valószínűleg egyenértékű 

a Grodula-homokkővel, vagyis gaulttal. Fölötte ho¬ 

mokkő fekszik, melyben kövületeket nem birtam 

találni; ez a Cenoman-emeletet képviseli. 

6. Inoceramus márga, a Senoni emeletből. Ezenkívül 

Magyarország, illetőleg Erdély legkeletibb részében, 

Ojtor-Sóosraezőn, menilithpalák és petroleumtartalmú 

rétegek lépnek fel, melyek talán még a krétába valók. 

D) Kanoz oi képletek. 

IX. Eocan -képlet. 

Feltűnő, hogy a Székelyföldön nem sikerült olynemű 

képleteket kimutatnom, melyek biztosan az eociin- 

képlethez tartoznának. Mindazon képződmények, me¬ 

lyeket az átnézeti felvételek alkalmával az eocanbe 

számit ttak a geologok, határozottan a krétakorbeli 

képletek sorába tartoznak. Csak némely cse¬ 

kély elterjedésit conglomerátok és homokkövek állá¬ 

sára nézve forognak fen még némi kételyek. A pa- 

láontologiai támpontok teljes hiánya és a helyezke- 

dési viszonyok határozatlansága mellett én sem jut¬ 

hattam biztos meggyőződésre. 

X. Neogen -képlet. 

Valamennyi képlet közt a neogenkor lerakódmányai 

foglalják el a legnagyobb területet, mely, ha az ide 

tartozó trachytos és bazaltos eruptivképletek födötte 

tért is beszámítjuk, 90 négyszégmértföldre rúg. 

A képlet négy emelete, u. m. az aquitani, a mediterán 

vagyis tengeri, a szármáti és a congeria-emeletek 

közöl az elsőt, vagyis az aquitani emeletet sehol 
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sem bírtam kimutatni, mig a többi három emelet 

nagy elterjedésben található. 

a) a tengeri emelet, mely sós agyag, kősó és quarz- 

andesit tuffák által van képviselve, azon területen 

lép fel, melynek keleti határát a Hargitta hegység 

képezi. 

b) A szármáti emelet, mint szürke tályag és gömbalakú 

concretiókat tartalmazó homokkő, Székelyföld egész 

nyugati részében, mely a középmedenczéhez tartozik, 

lett kimutatva jellemző kövületei nyomán. 

c) A cougeria-rétegek a háromszéki völgyet foglalják 

el, és ide tartozik a Hargitta-hegység trachyt-tuffái- 

nak és conglomerátjainak nagy része is. Ezen réte¬ 

gek hatalmas barnakőszéntelepeket és sphárosiderit- 

bekelyezkedéseket tartalmaznak. Gazdag faunáját 

leírtam. 

A neogen korszak eruptív kőzetei. 

Két csoportba oszlanak ezen kőzetek, u. m. : a tra- 

chytok és a bazaltok csoportjai, melyek kiilön-külön vidé¬ 

ken lépnek fel. 

1. A trachytcsoport kőzetei az ide tartozó törmelékes 

kőzetekkel: tuffák, brecciák és conglomerátokkal együtt a 

Székelyföld alkotásában közvetetleniil a krétakorbeli lerakó¬ 

dások után játszák a legnagyobb szerepet, miután körül- 

belől 50 mértföldnyi területet foglalnak el. 

A Hargitta hegység trachytnemii kőzeteit számos 

vegytani elemzés, valamint makro- és mikrospopi vizsgála¬ 

tok alapján 4 csoportba osztottam, ti. m.: 

a) 4 legsavasabb kőzetek: oligoclas-amphibol- 

biotit-trachyt, mely a Büdöshegy tömzsét képezi és 

csakis e helyre szorítkozik. A kova sav középtartalma 

a vegyelemzés szerint = 65.13®. Elenyhányadosa 

— 0,365, fajsúlya 2-47 és 2’56 közt iugadoz. As- 
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ványi összetétele: oligoklas-araphiboJ, biotit, mely¬ 

hez gyakran még titanit járul; szövete porphyros. 

Friss állapotban a kőzetek perlitszerü fényt és mi¬ 

nőséget mutatnak. Ezek mellé sorakozik a Büdös- 

(begy) tetején található trydimittartalmú kőzet is, s 

melynek kovasavtartalma 64%-re megy feL 

b) Audesit-kőzetek : andesin angit-ampbibol-andesit. 

Ezen csoportba való kőzetek kovasavtartalma, 

4 elemzés szerint, 59-98 és GFOÍF/o között ingadozik ; 

középérték: 59‘92° o. 

Élenybányados: 0-502. 

Fajsúly (18 meghatározás szerint): 2-526—2"734, 

középérték : 2 65. 

Alkotó ásványai: andesin, angit és amphiből. —■ 

Szövete porpbyrszerü. Friss állapotban színe kékes 

vagy barnás, ritkábban feketéssziirke. Törése érdes 

gyenge zsirfénynyel. Mállás következtében a kőzet 

különböző színeket ölt fel. 

Ezen kőzetek képezik a Hargitta-hegység főtömegét. 

c) A legbasisosabb kőzetek csoportja: angit-aiulesitek. 

Kovasavtartalom (3 vegyelemzés szerint): 52T3—• 

55 99, középszám: 54 17%>. 

Élenybányados : = 0 553. 

Fajsúly (19 meghatározás szerint): 2'685—2-793, 

középszám: 2 72. 

Ásványiam összetétel: andesin vagy labrador t 

és angit. (A földpát faját a vegyelemzéseken kívül 

még á Szabó-féle lángkísérletek segítségével hatá¬ 

roztuk meg.) 

Ezen kőzet színe mindig sötét, kékesfekete vagy 

feketés szürke, gyakran gyenge zsirfénynyel. 

A mi elterjedését illeti, a Hargitta-begységben 

mindenütt a középső tájékot és a legkiválóbb helye¬ 

ket foglalja el. 
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Ezen harmadik osztály kőzeteihez járulnak a némely 

helyen előforduló olivinsziklák, melyeket már a hasaitokhoz 

vagy doleritokhoz is állíthatnánk. 

Ezeknek íájsulya középértékben 2*793, kovasavtartal- 

muk pedig 50%-re és még alább sülyed. 

2. csoport: Bazalt. 

A földtanilag leirt területen a bazalt elterjedése az an- 

desitéhoz képest csekély. Másrészt ezen kőzet számos vál¬ 

fajt és helyezkedési módosulatot tüntet fel. 

Legelterjedtebb a bazalt a perzsáuyi hegységben, még¬ 

pedig annak központjában Hévíz mellett. Azon földpát-ba- 

zaltok csoportjába tartozik, melyek sok olivint tartalmaznak. 

Fajsúlya 2-760 és 2'960 között áll. Ásványai: plagioclas, 

angit és magnetit; ezek fölött olivin és néha titauvasércz. 

Sok zárványdarabot tartalmaz azon kőzetekből, melyeken 

áthatott, p. o. quarc-andesit-tuffát. Takaró, telér vagy láva¬ 

folyam alakjaiban lép fel, az utóbbiak közt legérdekesebb 

a hévízi lávafolyó; itt t. i. a lávanemii bazalt az Olt völ¬ 

gyébe omlott; a lávaáron keresztül a folyó később uj utat 

vájt magának. 

Igen érdekesek a bazalttuífák, melyek itt a congeria- 

rétegek fölött fekszenek. 

Diluvium és A11 u v i u m. 

Diluviumot gyakran találunk a völgyben, valamint a 

hegyek lejtőin is. Nagy része a trachyt törmelékeiből kép¬ 

ződött képleteknek, melyek a Hargitta hatalmas hegyeinek 

oldalait födik, az özönvizi tényezőknek, sőt talán egyene¬ 

sen jégáraknak tulajdonítandó. A Székelyföld diluviumábau 

állati maradványok szerte találtatnak. Oly térségen, melyet 

215 négyszög mérföldnyi elterjedésében három nagy hegy¬ 

lánc/. és számos folyó viz hasítja át, természetes, hogy az 

alluviumoknak tetemes terület jut. 

2 
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Az egész munkálat körülbelül 25 nyomatott ivre terjed, 

31 táblával, 18 átmetszeti rajzzal és a Székelyföld egy 

földtani térképével. 

IRODALOM. 

(I. B.) — Judd: on the anicent Volcano of the 
üistrict of Schemnitz. — „Selmeczbánya vidékének 

régi vulkánjai 

(Quarterly Journal of tlie geological Society. Aug. 187G.) 

A szerző, ki az 1875-iki év nyarán járta be országunk 

nevezetesebb vulkáni tájékait, Selmecz vidékén tett tanul¬ 

mányait és észleletéit az idézett értekezésben mutatja be az 

angol földtani társulatnak. Judd ur, ki már évek óta foglal¬ 

kozik a vulkáni képletek tanulmányozásával és nevezetesen 

mind Skótország, mind Olaszhon vulkáni területeit alaposan 

ismeri, ily módon nyert tapasztalatait híres bányavárosunk 

vidékre alkalmazván, az ottani kőzetek egymáshoz való vi¬ 

szonyára s az egész terület geológiai alkatára nézve uj és 

részben meglepő nézeteket fejt ki, melyek rövid közlése a 

magyar közönségre nézve is bírhatnak némi érdekkel. 

Pettkónak régebben kifejtett nézetét felkarolván a szerző, 

Selmecz- és Körmöczbáuya vidékének vulkáni képleteit egy régi,, 

az Aetnánál is magasabb vulkán maradványainak tekiuti, mely¬ 

nek kitörése a szarmát korszakba esett. Anyaga andesit- 

nemü láva és tufából áll, melyeknek kifelé dőlő rétegei egy 

óriási krátert tüntetnek fel. Ezen kráter belsejében későbbi 

korokbau újabb kitörések történtek: előbb rhyolitos lávák 

és tufák képződtek, legutoljára pedig bazaltok. Mindezen 

kitörések nem viz alatt, hanem a szárazföldön mentek vég¬ 

hez, noha édesvízi tavaknak és még a neogen tengernek le- 
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rakódmányai is azt bizonyítják, hogy a terület egyes részei 

időnként vizzel voltak boritva. 

Az eruptív kőzetek leírásában a szerző az andesiteket 

vagyis zöldkő-tracliyteket a skóthoni devoni és kőszénkor- 

beli porphyritokhoz, a dacitokat a kvarczporphyrokhoz ha¬ 

sonlítja, de másrészt azon nagy különbségre figyelmeztet, 

mely a magyar eruptív kőzetek és az egykorú csehországi 

phonolithok és bazaltok között fenáll. Hogy a zöldkő-trachy- 

toktól az andesites lávákhoz fokozatos átmenetek vezetuek, 

azt már régibb írók is észlelték, és igy keletkezett a „zöldkő- 

trachyt“ fogalma. Judd ur azonban tovább menvén, a Hód- 

russ környékét alkotó úgynevezett syenitieket és gránitokat 

is ezen osztályba számítja, mint egykorú és egyanyagu, de 

nagyobb mélységben képződött kőzeteket. Nézetét részint 

a kőzetekben észlelhető átmenetekre, részint vegyi és ás¬ 

ványi összetételük hasonlatosságára alapítja. Egyszersmind 

más vidékeken előforduló kőzetekre hivatkozik, melyek grá- 

nitos szövetük daczára is ujabbkori eruptív képződmények¬ 

nek ismertettek fel, ilyenek p. o. a szászkai bánátit, az 

adamellói tonalit, az Euganeák némely kvarcz andesitja, stb. 

A hódrussi szemcsés-jegeczes kőzetek ilynemii értelme¬ 

zése a szerzőt még egy másik földtani viszonynak egészei, 

uj felfogására vezeti. 

Ugyanis Hódruss és Sklénó (Grlashütten) vidékén jege- 

czes palák, gneisz, aplit, csillámpala és triász! rétegek fö¬ 

dik be a syenitet és gránitot. Ama alakváltozott palakőze¬ 

teket eddig az ősképletekhez, némelyek pedig a devoni, má¬ 

sok pedig a permi képletekhez szokták számítani, Judd ur 

azonban azt igyekszik kimutatni, hogy itt csupán triászi kép¬ 

letekkel van dolgunk, melyeknek alsó rétegei a szarmátkor- 

ban feltóduló eruptív „syenit“ behatása folytán mostani jege- 

czes minőségüket nyerték. Bizonyítékait itt is egyrészt az 

átmenetek észleléséből meríti, de leginkább azon körülményt 

emeli ki, hogy a triászi conglomerátok sem a gránitok és 

2* 



syenitek, sem az alak változott palák görgeteg töredékeit 

nem tartalmazzák, a minek okvetlenül lennie kellene, ha ezen 

kőzetek képezik vala a triászi tenger partjait vagy fenekét. 

E nézet mellett szól még azon körülmény is, hogy a hatá¬ 

rozott werfeni rétegek sehol sem érintkeznek közvetetlenül a 

jegeczes tömegkőzetekkel, hanem mindig egy erősen átválto¬ 

zott palaréteg által vannak tőlök elválasztva. 

Az értekezésnek egyéb geológiai és litologiai fejtegeté¬ 

seibe, melyekhez a szerző nagyobbrészt a nálunk ismert 

honi és külföldi forrásokból merítette az anyagot, e helyt 

nem bocsátkozhatunk. A szerzőnek bő ismeretei a vulkanis- 

mus terén, szellemes felfogása és vonzó előadása szakembe¬ 

reink figyelmébe ajánlják e munkácskát, még ha egyes né¬ 

zetei nem is nyerik teljes helyeslésünket. 

A munkához csatolt geológiai térkép és átmetszet a 

selmeczi vulkánt tünteti fel és az egyes kőzetcsoportokban 

a színezés fokozatos árnyalataiban fejezi ki a válfajok egy¬ 

másba való átmenetét. 

VEGYESEK. 

(I. B.) „Természeti- aj z i Füzete k“. Kiadja a m. nemz. 

múzeum, szerkeszti Hermann 0. 

Örömmel üdvözöljük ezen uj vállalatot, mint hazánk tudományos 

életének egyik mozzanatát. Czélját és irányát úgy a szerkesztősége ál¬ 

tal kibocsátott programm, valamint a „Természettudományi Közlöny" 

és a napilapok hirdetései ismertették meg a közönség tágahb köreivel. 

Az első füzet f. é. január havában jelent meg, és nemcsak tartalmának 

változatteljes bősége és tudományos jelessége által felel meg teljesen a 

hozzá már előre kötött reményeknek, hanem küllő kiállításának csinos¬ 

ságánál fogva is kellemetesen hat. Az ásvány-, föld- és őslénytannak 

is bő tér van átengedve a „Természetrajzi Fiizetek“-ben, mely rovatot 

dr. Krenner József, a múzeum ásványtani osztályának őre szerkeszti. 

Az első füzetben ezen rovat alatt négy értekezés elent meg, u. m : 
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1. B unseni n, egy uj tellurásvány, dr. Krennertől. 

2 Zirkon Podsedlitzró'l, Schmidt Sándortól. 

3. C ö e 1 e s ti n St. Angeloröl, ugyanattól. 

4. Néhány Echinoida a Fehér-Körös-völgy neogen rétegei¬ 

ből, Lóczy Lajostól. 

Három, különös gonddal és csínnal kidolgozott kőnyomata tábla 

szolgál ezen értekezésekhez mellékletül, feltüntetvén a buusenin, a 

zirkon és a coelestin jegecz alakjait, valamint a nevezett tüskönczök 

rajzait. 

A jegecztani értekezésekre nézve kiemelendő, hogy itt látjuk 

legelőször alkalmazva dr. Krenner urnák uj jegeczjelzéseit, melyek a 

Miller-féle jegyektől annyiban térnek el, hogy a paraméterek arányát 

egyenesen adják. Ezen jelzési mód elvei, bővebben kifejtve, a „Műegye¬ 

temi Lapok“-fcau a 876, 298. lapon találhatók. 

A „Természetrajzi Füzetek11 feladata lévén a bel- és külföldi 

szakirodalom közt kapcsolatul szolgálni, a magyar értekezések szöve¬ 

gei kivonatosan más nyelven is közöltéinek. A füzethez mellékelt 

,,Kevue“-ben a fenntebb említett ásvány-és őslénytani értekezés.k né¬ 

met nyelven jelentek meg. 

Ily szép kezdeményezés után őszinte szívből kívánunk sikert 

ezen szép és hasznos vállalatnak, mely arra lesz hivatva, hogy egy¬ 

felől a természetrajzi tudományok iránti érdeklődést hazánkban növelje, 

másrészt a külfölddel ismertesse honi tudományunknak ez irányban 

való tevékenységét. 

(I. B.) Geológiai congressus a párisi v i 1 á g t á r- 

laton 1878-bau. Az amerikai „Associaton fór tlie Advancement oí 

Science11 (a tudomány haladását előmozdító társulat) aug. 25-én 1876- 

ban tartott ülésén bizottságot nevezett ki, oly czélból, hogy az 1878- 

ban Párisban tartandó világtárlat idejében egy nemzetközi cougressusra 

hívja össze a geologokat. A bizottság elnöke J. Hall tanár, titkára dr. 

Sterry Hunt; külföldi tagjai Huxley Angolországban, dr. Torell Svéd¬ 

országban és dr. Baumhauer Hollandiában. A bizottság egy angol, 

franczia és német nyelven fogalmazott körlevelet fog kibocsátani, mely¬ 

ben a világ összes geologjait ezen nagy munkába való részvétre fel¬ 

hívja. A congressus főczélja egyrészt összehasonlító gyűjtemények, 

térképek és átmetszetek egybeállítása, másrészt a geológiai osztályo¬ 

zást és elnevezést illető megállapodás leszen. Ehhez képest oda töre¬ 

kedjenek a kiállítás rendezői, hogy a világtárlat geológiai osztálya a 

következő tárgyakat mutassa fel: 1. Közetgyüjtöményeket, mélyek a 

geológiai és lithologiai tekintetben érdekes helységeket mustrálják ; 

2. kövület-gyűjteményeket, tekintettel a primordial vagy combri fau¬ 

nára; 3. földtani térképeket és átszeleteket. 

(American Journal of Science stb. Vol. XII. No. 62. Dec. 1876.) 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 

Jegyzőkönyvi kivonatok. 

I. Szakgyülés 1877. évi január hó 10 én. 

1. Inkey Béla az 1876. évben Somogy megyében 

és/.lelt földrengésekről gyűjtött adatokat adja elő. (L. a je¬ 

len számban.) 

2. L ó c z y Lajos: röviden szólt azon echinoidák- 

ról, melyeket a Febér-Kőrösvölgy tengeri neogen lerakodá¬ 

saiban gyűjtött. 7 alak ismertetett föl köztűk, melyek közűi 

3 u m.: P s a m m e c h i n u s c f. m o n i 1 i s Desmar, 

E e b i n u s c f. d u x Lbe., Clypeaster i n t e r- 

m e d i ti s Desui. Magyarhonban eddig nem találtatott. Egy 

negyedik az Ecliinoclia r d i u m i n t e r m e d i u m 

Lóczy n. sp. pedig egy az összes oszt. magyar neogenra 

nézve uj nemet képvisel, mely az által lesz érdekesebb, 

hogy Bián Pestmegyében is előfordul, hol szóló a faj két 

példányát lelte. Az E c h. i n t e r m e d i u m az Ech. cor- 

datum és E. mediterraneum rokona, melyek a földközi ten¬ 

gert lakják; de az első mint ásatag is előfordul az angol- 

országi pliocenben. V. ö. Vegyesek 1. 

3. Schafar zik Ferenc megismertetett egy tra- 

chyt-tufát Kovácsi vidékéről. Ez következő elegy-, illetőleg 

keverékrészből áll: földpát, amphibol vagy augit, biotit, 

magnetit, quarz, mész és dolomit. Ezek közül a földpát és 

az amphibol vagy augit egészen mállott, mig a biotit még 

kissé aranysárga szinti és leveles; a magnetit és quarz egé¬ 

szen ép. A magnetit delejruddal húzható ki a tufa porából; 

színe vasfekete és a boraxgyöngyben tisztán mutatja a vas- 

reactiót. A quarz nagyszámban viztiszta szögletes szemek 

alakjában mutatkozik. 
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Ezen ásványok képezik elegyrészeit azon tracbytnak, 

melynek málladéka az üledékes tufaréteg képződéséhez já¬ 

róit. A trachytanyagon kivid találunk még e tufához keverve 

meszet és dolomitot, sőt még kövületeket is (Nunnnulites 

molli s egyéb töredékeket). 

Mivel azonban a tufaréteg fekvése még nincsen kellőleg 

ismerve, értekező más alkalommal kivánja e tárgyat elő¬ 

adni, akkor kibővitve olyan adatokkal, melyek különösen a 

helyi viszonyokra vonatkoznak. 

4. Herbich F. „A Székelyföld geológiája^' czimü 

legközelebb megje'enendő munkájának kivonatát közli. (L. a 

jelen számban.) 

II. A magyarhoni földtani társulat közgyűlése IB77. 

január hó 31-én. 

1. Elnöki jelentés a magyarhoni földtani társulat, 1876. évi 

működéséről. 

Tisztelt közgyűlés! 

Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy üdvözölve 

a tisztelt közgyűlést, azon főmozzauatokat vázoljam röviden, 

melyek társulatunk múlt évi életében mind szellemi, mind 

anyagi tekintetben észlelhetők voltak. 

Legelőször is társulatunkat már több ízben s igy a múlt 

évben is ért azon kegyét emelem ki a nagyméltóságu föld- 

mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi minisz¬ 

ter urnák, melyben társulatunkat újólag részeltető, midőn a 

társulati tagok részére a m. kir. földtani intézet kiadványai¬ 

nak nem csak eddig engedélyezett példányszámát engedé át, 

hanem a társulati tagoknak örvendetesen szaporodó számá¬ 

hoz képest, az e tárgyban beadott folyamodványra február 

hó 3-ikán 2495. sz. a. kelt magas válaszában — tekintetbe 
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véve a már fentebb említett örvendetes körülményt, valamint 

a magyarhoni földtani társulat és a m. kir. földtani intézet 

között ezentúl is fentartandó szorosabb viszonyt — a tár¬ 

sulati tagok részére a m. k. földtani intézet kiadványait 

egész 400 példányig engedélyezte, a szükséges példányszám¬ 

nak évenkénti előleges bejelentése mellett. 

E kedvezményt már is igénybe vette társulatunk, a 

m. kir. föltani intézet évkönyvei V. kötetének kiadásánál a 

tagok jelenlegi számának megfelelőleg 380 példányt kérel¬ 

mezett. 

Múlt évi január hó 26-án tartott közgyűlésen 4. pont 

alatt hozott határozatra vonatkozván, szerencsém van jelen¬ 

teni, miszerint a társulati könyvtár már véglegesen el van 

helyezve a m. k. földtani intézet könyvtárhelyiségeibe, ille¬ 

tőleg az említett intézet könyvtárával végleg egyesittetett s 

róla a jegyzék ezen intézet könyvtárjegyzékének folytatása 

gyanánt készülőben van. E könyvtár különösen a társula¬ 

tunkkal csereviszonyban levő helybeli, vidéki és külföldi tu¬ 

dományos társulatok és intézetek beérkezett munkálatai által 

részben igen becses szakmunkákkal nem csekély mértékben 

szaporodott. 

A társulati szakgyiilések a megállapított sorrendben 

kivétel nélkül Budapesten a m. tud. akadémia palotájában 

tartattak, s az ezeken felolvasott értekezések a 12 szám¬ 

ban megjelent társulati közlönyben közzé tétettek. E gyűlé¬ 

seken kívül a társulat beléletének rendezése s a társulati 

ügyek vezetése czéljából a társulati választmány még külön 

üléseket is tart. 

Vidéki vándorgyűléseket társulatunk a lefolyt évben 

nem rendezett, és pedig különösen a múlt évi közgyűlés ha¬ 

tározata szerint azon okból, mivel a lefolyt évben hazánk 

fővárosában tartatott a nemzetközi statistikai s nyomban reá 

az anthropologiai congressus, ezeken pedig társulatunk szá- 
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mos tagja részt vévén, az érdeklődés minden esetre nagyon 

meg lett volna oszolva. 

Hogy társulatunk tagjainak száma nem csökkent, sőt 

inkább szaporodott, föntebb már említettekből kivehető, a 

miből azon következtetést vonhatjuk, ~ hogy a földtani tudo¬ 

mány iránt hazánkban az érdeklődés mindinkább jelentéke¬ 

nyebb mérvben fokozódik. A tagszaporodás nem csak a ren¬ 

des tagok sorában volt észlelhető, hanem még alapitó tagot 

is nyert társulatunk a m. k. tengerészeti hatóságban. Vi¬ 

szont néhány kilépés is történt. Mindezekre nézve a részle¬ 

tesebb adatokat a titkári jelentés fogja tartalmazni, e helyen 

csak szomorú szívvel báró Sina Simon, volt pártoló tagnak 

gyászos halálát tartom különösen megemlitendőnek. 

Örömmel jelentem, hogy a vidéki vándorgyűléseknek 

egyik főczélja: a fiókegyleteknek alakítása Selmeczbánya 

sz. kir. városban tartott első vándorgyűlés következtében 

valóban és kielégítő sikerrel eléretett, miután Selmeczbányán 

nem csak fiókegylet véglegesen alakult, hanem a földtani 

téren hathatósan is működik, rendes üléseket és azokon ér¬ 

dekes előadásokat tartván, vitás kérdéseket beható eszme¬ 

csere tárgyául kitűzvén, részletes földtani felvételeket kez¬ 

deményezvén stb. Ennek folytán a társulati választmány sem 

vonakodott a selmeczbányai fiókegyletnek a tagjaitól besze¬ 

dett tagdijakat czélszerü felhasználásra átengedni s annak 

törekvéseit lehetőleg támogatni. 
9 

E jelentéssel egyszersmind a múlt évi közgyűlés 6. 

pont alatti határozatának véltem megfelelni. 

A társulat által még 1874-ben kiadott s a tagok kö¬ 

zött szétosztott Posepny-féle Rézbányára vonatkozó földtan¬ 

bányászati mű fölös számú példányai Friedlandernek Ber¬ 

linben, a társulat régibb kiadványai s a közlöny eddigi év¬ 

folyamai pedig Kilián Frigyes itteni könyvárusnak adattak 

át bizományba. 

Mint eddig rendesen, úgy a lefolyt évben is utalván 



26 

nyozott társulatunk szerény anyagi viszonyaihoz képest né¬ 

mely vidék részletesebb geológiai tanulmányozása czéljából 

bizonyos összeget s igy e téren is igyekezett hivatásának 

megfelelni. 

Mielőtt ezzel nagyon is röviden vázolt egy évi társu¬ 

lati életünk jellemezését befejezvén, azon inditványnyal járulok 

a tisztelt közgyűlés elé : méltóztassék a nagyméltóságu föld- 

mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministcr urnák 

azon kegyéért, melyben társulatunkat a múlt évben újólag 

részesité, — továbbá a magyar tud. akadémia tekintetes 

igazgatóságának azon szivességcért, hogy a társulati gyűlé¬ 

seknek a m. tud. akadémia palotájában való megtartását 

megengedte, a köszönetét jegyzőkönyvileg is kifejezni. 

Évi jelentésemet befejezvén, miután a mai nappal a bá¬ 

rom évre választott társulati tisztviselők munkálkodásának 

ideje lejárt, mind magam, mind pedig a társulat többi tiszt¬ 

viselője és az összes választmány nevében őszinte köszöne¬ 

tét mondok a tisztelt közgyűlésnek a bennünk vetett biza¬ 

lomért s ezzel hivatalos állásunkról visszalépve, felkérem a 

t. közgyűlést, hogy alapszabály szerinti jogával élvén, az 

üresedésbe jött társulati tisztviselői állások és választmányi 

tagok helyeit betölteni s e czélból a társulati alapszabályok 

értelmében a titkos szavazást elrendelni szíveskedjék. 

A társulati számadások az év végén eszközlendő meg¬ 

vizsgálására Luczenbacher János és Pfiszter Károly társulati 

tag urakat, kik szívesek voltak a megbízásnak a lejárt év 

végén is egész készséggel megfelelni, ez évben is ajánlom 

felkérni, hogy a megvizsgálást magukra vállalni szívesked¬ 

jenek. 
Reitz Frigyes s k. 

társ. elnök. 
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2. Titkári jelentés a magyarhoni földtani társulat 1876., illetőleg 

1874 —1876. évi működéséről. 

Tisztelt közgyűlés! 

Mint a megelőzött években, úgy ez alkalommal is, kü¬ 

lönösen a társulat irodalmi működése az, melynek rövid 

vázlatával a tisztelt közgyűlés becses figyelmét rövid időre 

igénybe venni bátorkodom; kapcsolatban ezzel a társula¬ 

tunk által tartott ülések, az ezeken felolvasott értekezések 

vagy rövidebb ásvány földtani ismertetéseket s a tagok je¬ 

lenlegi létszámának kimutatását fogom felemlíteni. Jelenté¬ 

semben különösen a múlt év eseményeit vázolom ugyan, de 

egyúttal a társulat életében a legutóbbi három év alatt mu¬ 

tatkozott főbb eredményeket is, legalább összesítve, fogom 

elősorolni. 

Társulatunk a lefolyt évben összesen 7 szakgyülést 

tartott, kivétel nélkül Budapesten, s mindig a m. tud. aka¬ 

démia palotájában, még pedig: jan. 12-én, febr. 23 án, 

márcz. 22-én, ápr. 12-én, máj, 17-én, nov. 8-án és decz. 

6-án; ezeken 11 társ. tag 17 értekezést vagy rövidebb is¬ 

mertetést tartott, névtzerint: 

D i e r Lajos : a tótli-vázsonyi barlang. 

Halaváts Gyula: a lapugyi mediterrán fauna; 

1 n k e y Béla: a kammeni szigetek láva kőzetei. 

Dr. Koch Autal: uj adatok a Frusca Gora földtani 

ismeretéhez. — G. v. Rathnak a plagioklasokra vonatkozó 

legújabb észleletei. 

L i szka y Gusztáv: adatok Zsarnócza vidékének föld¬ 

tan-bányászati viszonyaihoz. 

Lóczy Lajos: a Hegyes-Drócsa hegységbe tett föld¬ 

tani kirándulások; — a Hegyes-Drócsa hegység ásvány 

leihelyei. 



Matyasovsszky Jakab: a Duná-meder földtani 

viszonyainak befolyása Budapest és környékének vizára- 

dására. 

Popovits V. Sándor: jelentés a Frusca Gora hegy¬ 

ségben tett földtani kutatásokról : 

I. Eruptív kőzetek. 

II. Üledékes kőzetek. 

Dr Rotli Samu: a Lőcse környékén előforduló kár 

páti homokkő petrographiai ismertetése. 

Dr. S z a b ó József : Magyarország és Szerbia nehány 

jelleges eruptív krystályos kőzetének microscopi tanulmá¬ 

nyozása. — Moravica-Vaskő eruptív kőzetei. — Lauriutn 

némely kőzetei. — Adatok a magyarhoni ásványok újabb 

el őjö vételéhez Nagybányán és Rézbányán. 

Dr. W art ha Vincze : Jelentés a cillii trassról. 

Társulatunk ennélfogva a lefolyt három éves cyclus 

alatt összesen 27 szakgyülést tartott; — 1874-ben 12-őt; 

1875 ben 8 at és 1876-ban 7-et, — melyeken 31 társulati 

tag 64 értekezést vagy rövidebbb ismertetést olovasott fel ; 

1874-ben 19-en 26-ot, 1875-ben 15-en 21-et és 1876-ban 

11-en 17-et — és ugyan: 

Adler Károly 1 

Bal ló Mátyás 1 

Bernáth József 1 

Böckh János 1 

Dier Lajos 1 

Gesel 1 Sándor 2 

Ilalaváts Gyű'a 2 

Henselmann Imre 1 

Dr. Hofmann Károly 1 

Hantken Miksa 2 

Inkey Béla 2 

Dr. Koch Antal 7 

Kókán János 2 

Dr. Krenner József 2 

Kiirthy Sándor 1 

Liszkay Gusztáv 1 

Lóczy Lajos 3 

Matyasovszky Jakab 2 

Molnár Károly 1 

Popovits V. Sándor 3 

Róth Lajos 2 

Dr. Róth Samu 3 

Rybár István 2 

Sajóhelyi Frigyes 1 

Schafarzik Ferencz 1 

Stürzenbaum József 1 
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Dr. Szabó József 12 

Tóth Mihály 1 

Dr. Warthe Vincze 1 

Wissinger Károly 2 

Zsigmondy Vilmos 1. 

A szakgyiiléseken kiviil előre meg nem határozott 

időben, a társulat ügyeinek vezetése czéljában, a társulati 

választmány, mint minden évben, a múlt évben is külön 

bizottmányi üléseket tartott; 1874-ben 8-at, 1875-ben 6-ot, 

1876-ban 6-ot; ezek száma a triennalis cyclus alatt 20, s 

ha ezek mellé hozzászámítjuk a három közgyűlést, úgy a 

társulatunk által a triennium alatt tartott összes ülések száma 

50-et tesz ki — szakgyülés 27, választmányi ülés 20. köz¬ 

gyűlés 3. 

A szakgyiiléseken felolvasott értekezések szolgáltatták 

legnagyobbrészt az anyagot a 12 számban megjelent társu¬ 

lati közlönyhöz, melybe azonban a külföldi irodalom leg¬ 

újabb termékeinek eredményei s az ásvány-, földtan és bá¬ 

nyászat terén mutatkozott legújabb eredmény kivonatosan 

szintén föl lettek véve. Kapták továbbá társulatunk tagjai 

a közlönyön kiviil a m. kir. földtani intézetnek múlt évben 

megjelent kiadványait is, nevezetesen a III. kötet 4., to¬ 

vábbá a IV. köt. 3. és 4. füzetét, összesen tehát 4 kötet, 

illetőleg füzetet. 

És igy a lefolyt triennium alatt társulatunk tagjai ösz- 

szesen 11 kötet, illetőleg fiizetnyi oly müvet kaptak az éven- 

kinti 5 frtnyi tagdíj fejében, mely kizárólag hazánk geoló¬ 

giai viszonyainak legújabb tanulmányozása eredményeként 

tekinthető; s valóban óriásinak mondható a haladás, ha 

ezen eredményt a régibb évek és cyclusok még i^en kez¬ 

detleges eredményeivel hasonlítjuk össze ! 

A lefolyt triennium alatt tehát, mint az a következő 

összeái litásból kitűnik, 
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1874. Közlöny 316 lap. 6 térkép és tábla 

F. int. évk. III. k. 1. f. 156 11 I — 

„ „ » III. k. 2. f. 170 11 7 - 

Posepuy munkája 200 :i 5 — 

1875: Közlöny 294 
11 6 - 

F. int. évk. IV. k. 2. f. 20 
11 

2 — 
a V 

,, ,, ,, IV. k. 3. t. 82 ii 16 - 

1876. Közlöny 350 11 4 - 

F. int. évk. III. k. 4 f 30 ii 5 — 

„ „ „ IV. k. 3. f. 24 11 — — — 

» IV- k. 4. f.. 160 1? 1 - 

1802 lap 59 térk. illet, tábla, 

1800 nyomatott lap, vagyis 112.5 nyomatott iv került a társulat 

utján a társulati tagok kezei közé, összesen 59 térkép vagy tábla 

melléklettel és több ábrával. Ebből 1160 lap, vagyis 725 

nyomatott iv szöveg, 21 térkép illetőleg tábla-melléklet ki¬ 

adása társulatunkat illet meg ; a többi, t. i. 640 nyomatott 

lap, vagyis 40 nyomatott iv szöveg s 38 tábla melléklet a 

m. kir. földtani intézet kiadása s társulatunk tagjai a nagy- 

mélt. füldmivelés-, ipar és kereskedelmi m. kir. miniszté¬ 

rium kiváló kegye utján kapták meg. 

Társulatunk tagjainak jelenlegi létszámát tekintve, az 

a múlt évben bejelentett eredménytől valami lényegesen 

nem üt ugyan el, de részleteiben tekintve, némi ingadozá¬ 

sok mégis mutatkoznak ; még sokkal határozottabban tűnik 

fel a különbség, ha a triennális cyclus évi eredményeit 

egyenkint hasonlítjuk össze: 

Pártfogó 

Tiszteletbeli 

Pártoló 

Alapitó . . 

Levelező 

Rendes . . 

Összesen 

1874. végén 1875. v. 1876. v. 

1 1 1 

7 7 8 

5 5 4 

6 7 8 

2 3 4 

280 336 355 

"301 359 380 
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Mig tehát 1874 elején a tagok összes létszáma 284 

volt, addig jelenleg már 380-at tesz ki, tehát majdnem 

100-al többb jelenleg, mint volt 1874 elején. A triennium 

alatt 1875-ben volt a tagszaporodás a 1 ■gjelentékenyebb. 

A belépett, meghalt és kilépett tagok közötti arány s az 

évenkinti tag-zaporodás a következő összeállitásból tűnik ki r 

1874. 1875. 1876. Összesen 

Belépett . . . . . 34 69 31 134 

Meghalt . . . 9 4 4 17 

Kilépett . . . . . 8 7 6 21 

Tagszaporodás . . . 17 58 21 96 

A triennium alatt belépett tehát összesen : 134 ; meg¬ 

halt: 17 ; kilépett, vagy az alapszabályok megfelelő §.-a, 

értelmében kitörőltetett: 21 tag, s igy a tags/aporodás ösz- 

szesen 96-ot teszen ki. 

A társulat múlt évi halottjai, a pártoló tagok sorá¬ 

ból: b. Sin a Simon, a rendes tagok sorából pedig: B i- 

z e n t i Frigyes, dr. Frommhold Károly és Kiss 

Sándor. 

E nagyon is csak a főbb erdményekre szorítkozó je¬ 

lentésemmel kapcsolatban van szerencsém a t. közgyűlés¬ 

nek a társulati tagok jelenlegi névjegyzékét ide mellékelve 

bemutatni ; a főbb eredményeket ide vonatkozólag már fön¬ 

tebb sorolám elő. 

Ezek t. közgyűlés azon főbb mozzanatok, melyek a 

lefolyt évben, illetőleg triennium alatt különösen társulatunk 

irodalmi munkálkodását, s a társulati tagok létszámának 

állását tekintve, észlelhetők voltak, nézetem szerint ezen ered¬ 

ményekkel nagyon is saját erejére utalt társulatunk teljesen 

meg lehet elégedve. 
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S most még csak a/.on őszinte óhajt legyen szabad 

kifejeznem, vajha a következő triennális cyclus alatt még 

sokkal örvendetesebb s társulatunk felvirágzását sokszoro¬ 

san nagyobb mérvben előtüntető jelentésekkel lehetne a t. 

közgyűlést megörvendeztetni, minek elérésében gyenge erőm- 

höz képest részemről mindenkor igyekezni fogok legalább 

egy porszemmel hozzájárulni. 

Budapest, 1877. jan 31-én. 

Sajóhelyi Frigyes, 

társ. I. titk. 

A közgyűlés tudomásul veszi. 

3. A ■pénztár-vizsgáló bizottság jelentését s az 1877. évi 

költség-előír ányozatot a másodtitkár felolvassa. 

Bevétel 
Tervezet 

1876-ra 

Eredmény 

1876-ra 

Tervezet 

1377-re 

a) Pénztármaradvány 1875-ről 

b) Ilg. Eszterházy Miklós adó- 

— 150.43 201 

(1870-ról) 

mánya. 420 420 

(1875-t e) 

420 

c) Alapítványok befizetése . — 200 — 

d) Értékpapírok kamatjai . 200 2u4.75 250 

e) Év dijak. 1600 1367.10 1600 

f) Oklevéldijak ... — 62.24 — 

, g) Munkálatok eladásából . 130 51.39 GG 

h) Rendkívüli jövedelem — 142.50 — 

i) Közlöny eladása .... 150 — — 

Összesen 2500 2598.41 2540 
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Kiadás 
Tervezet 

1876-ra 

Eredmény 

1876-ra 

Tervezet 

1877-re 

a) Igazgatási költségek 850 738.50 800 

b) Földtani kiküldetések 500 400- 400 ! 

c) A közlöny kiállítása 850 703.40 1200 
(400 frt mun-j 

kadíjazásra) 

d) Postabérek, bélyegek stb. 130 135.91 140 

e) Könyvek vásárlása — 65.66 — 

f) Rendkívüli kiadás . 170 - — 

p) Tőkésítés. — 350.74 

Összesen 2500 2394.21 2540 

Készpénz . — 204.20 — 

Mint a bevétel — 2598.41 — 

Az 1876. és 1877. évi pénztárvizsgálat alkalmával talált va¬ 

gyonállapot a következő: 

1876. jan. 14. 1877. jan. 20. 

a) Földhitelintézeti záloglevelek . 2800.— 3100.— 

b) A keresk. bank záloglevelei . . 700.— 800.— 

c) Alapítványi papírok .... 601.— 605.— 

d) Készpénz. 150.43 204.20 

Összesen . . 4255 43 4709 20 

E szerint társulatunk vagyona a legutóbbi pénztárvizsgálás óta 

453 frt 77 krral szaporodott. 

Budapest, 1877. január 20-án. 

Luczenbacher János. 

PJiszter Károly. 

A közgyűlés ezen jelentést tudomásul veszi, illetőleg el¬ 

fogadja. 

4. Az elnök a f. évi számadások leendő megvizsgálására 

Luczenbacher János és Pfiszter Károly tagtársakat kéri fel, 

kik a felhivásnak készséggel engednek. 

5. Zsigmondy Vilmos tagtárs a költségelő- 

3 
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irányzatot illető azon megjegyzésére, miszerint a tagok száma 

a tagdijak után bejött összeggel azért nincsen arányban, 

minthogy a selmeczbányai fiókegylet tagjai évi illetményü¬ 

ket nem az anyaegylet pénztárába fizetik, Pét bő Gyula 

tagtárs a fiókegyletek intézményét, mint a társulat korlátolt 

anyagi viszonyaival meg nem férhetőt, megtámadja. Zs ig¬ 

ái ondy ellenben a fiókegyletre fordított költséget a társu¬ 

lat czéljai által igazolva látja. Rövid eszmecsere után a 

fiókegyletek kérdésének megoldásával a társulati választ¬ 

mány lesz megbízva. 

6. Zsigmondy Vilmos, tagtárs azon indítványát, 

hogy a múlt évi bevételben mutatkozott 450 frtnyi többlet 

vagy érdekes kutatásokra, vagy valamely megfelelő mii ki¬ 

adására fordittassék, — P e t h ő Gyula nem helyesli és 

a nevezett összeget inkább tartaléktőke gyanánt óhajtja te¬ 

kintetni. Zsigmondy V. a Posepny-féle mű kiadásában talál¬ 

ható perecedensre utalván, indítványát oda magyarázza, hogy 

az összeg ilynemű felhasználását nem minden esetben, ha¬ 

nem csak hasonló fontosságú alkalomkor követeli. R e i t z 

Frigyes tehát azon kérdést intézi a közgyűléshez, fel¬ 

hatalmazza-e a választmányt, hogy a szóban forgó összegről, 

mely nehány záloglevélnek sorhuzás után való kifizettetése 

által jutott a társulatnak, alkalmilag rendelkezzék ? 

A közgyűlés e kérdésben foglalt indítványt egyhangú¬ 

lag elfogadja. 

7. A társulat által tartatni szokott vidéki vándorgyű¬ 

lésekre, illetőleg kirándulásokra kerülvén a sor, Dr. Szabó 

József arra figyelmeztet, hogy a folyó évben egyrészt a ma¬ 

gyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése Budapesten, 

másrészt a német geologok congressusa Bécsben fog tar¬ 

tatni, és ezen körülményeknél fogva a vándorgyűlésnek ez 

évben meg nem tartását ajánlja. A közgyűlés ezen indítványt 

elfogadja. 

8. Böckh János tagtárs indítványát, hogy egy mint 
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alapító tag bejelentett tagtárs, ki azonban elvállalt pénzbeli 

kötelességének a társulat irányában eddig még nem tett ele¬ 

get, töröltessék a tagok névsorából — a közgyűlés a vá¬ 

lasztmányhoz küldi. 

9. A f. évi közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére 

az elnök L ó c z y Lajos és Stürzenba u m tagtársakat szó¬ 

lítja fel, kik a rájok bízott tisztet szívesen elfogadják. 

10. M a t y a s o v s z k i Jakab tagtárs, a titkári teen¬ 

dők felszaporodása által indokolt indítványt terjeszt be, mely¬ 

ben a társulati pénzek összes kezelését, illetőleg a tagdijak 

behajtását a pénztárnokra bízatni javasolja. Az indítvány a 

társulati választmányhoz utasittatik. 

11. A társulati tisztviselőknek és a bizottsági tagoknak 

megválasztására kerülvén a sor, a szavazatszedő bizottsági 

tagokul az elnök Luczenbacher János, Pfiszter Károly és 

Pethő Gyula urakat kéri fel. A beadott 25 szavazat után, 

általános szavazattöbbséggel megválasztattak : 

Elnök: Reitz Frigyes. 

Alelnök: Dr. Szabó József. 

Első titkár: Inkey Béla. 

Másod titkár: Schmidt Sándor. 

Böckh János, 

Bruimann Vilmos, 

Dr. Hofmann Károly, 

Dr. Hunfalvy János 

Dr. Krenner József, 

Lóczy Lajos, 

Választmányi tagok : 

Matyasovszky Jakab, 

Roth Lajos, 

Sajóhelyi Frigyes, 

b. Splényi Béla, 

Dr. Wartha Vincze. 

Zsigmondy Vilmos. 

12. A lelépett tisztikarnak a közgyűlés jegyzőkönyvi¬ 

leg is kifejezendő köszönetét mond a lefolyt időszakban ki¬ 

fejtett tevékenységükért. 

Egyéb tárgy nem lévén, az elnök a közgyűlést befeje¬ 

zettnek nyilvánítja. 

3* 



A magyarhoni földtani társulat tagjainak névjegyzéke. 

Jegyzet Minden tag neve és lakhelye utón következő szám a 

választási évet jelenti. 

A társulati tisztviselők nevei a többiekénél vastagabb betűk¬ 

kel nyomattak. 

Pártfogó. 

Galantai herceg Eszterházy Miklós, Budapest 1866. 

Tiszteletbeli tagok. 

gróf Alinásy Móric, Bécs 1851'. 

Cotta Bemard, Fréiberg 1876. 

báró Geringer Károly, Bécs 1850. 

lovag1 Hauer Ferenc, Bécs 1867. 

5. Heer Oswald, Zürich 1872. 

dr. Peter.s Károly, Grác 1869. 

Stur Dénes, Bécs 1872. 

gróf Thun Leó, Bécs 1850. 

Pártoló tagok. 

Kőszénbánya- és téglagyár-társulat, Budapest 1872. 

Papi Balogh Péter, Debrecen 1861. 

Schwavcz Gyula, Székes-Fehérvár 1860. 

4. Első cs. kir. szab dunagőzhajózási társulat, Bécs 1873. 

Alapitó tagok. 

lovag Drasche Henrik, Bécs 1866. 

lovag Hantkeu Miksa, Budapest 1860.Vála*ztm. tag. 

Ittebei Kiss Miklós, 1858. 

báró Podmaniczky János, Budapest 1858. 

5. Salgó-tarjáni kőszénbánya-részvénytársulat, Budap. 1872. 

Kállay Benő, Budapest 1873. 

Kóuay Jácint, Pozsony 1876. 

M. kir. tengerészeti hatóság, Fiume 1876. 
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levelező tagok. 

Beszédes Kálmán, Esztergom 1873. 

Herbich Ferenc, Kolozsvár 187G. 

Majláth Béla, Liptó-Szt.-Miklós 1873. 

4. Müller Károly, Villány 1875. 

Rendes tagok. 

Abt Antal, Kolozsvár 1867. 

Adler Károly, Budapest 1872. 

Aigner Sándor, Pécs 1875. 

dr. Aliiért Ferenc, Eger 1871. 

5. Angyal József, Kolozsvár 1871. 

dr. Arányi Lajos, Budapest 1861. 

dr. Azary Ákos, Budapest 1875. 

dr. Bach József, Szécsény 1872. 

Baczoni Albert, Kassa 1873. 

10. Balló Mátyás, Budapest 1873. 

Bány. és érd. akad. ált. társ., Selmec 1876. 

Bány. és érd. akad. magy. társ , Selmec 1876. 

Barcsay Árpád, Petrozsény 1875. 

Bárdos Mihály, Selmec 1868. 

15. Báthory Nándor, Budapest 1875. 

Belányi Ferenc, Győr 1873. 

Relkázy Jánov. Budapest 1867. Választm. tag. 

Bellovics Ferenc, Esztergom 1872. 

Beues Gyula, Petrozsény 1867. 

20. Berccz Antal, Budapest 1867. 

Bernáth József, Budapest 1864. 

Bielz Albert, N.-Szeben 1871. 

Röckli János, Budapest 1868. Választm. tag. 

Bothár Dániel, Pozsony 1866. 

25. dr. Botfenstein Samu, Petrozsény 1875. 

Brellich János, Budapest 1867. 

Breznyik János, Selmec 1876. 

Bruck Ferenc, Újvidék 1874. 
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Bruiiuaiiii Viliunü, Budapest 1870. Választm. tag. 

30. Brzorád Rezsőd Mogyorós 1867. 

Buda Adám, Réa 1866. 

Buda Elek, Russ 1866. 

Buday Károly, N.-Bánya 1874. 

Bugyis András, Unghvár 1874. 

35. Burány János, Esztergom 1870. 

Búza János, Sárospatak 1872. 

Choczenszky József, Sopron 1867. 

Csató János, Nagy-Enyed 1866. 

Cseh Lajos, Selmec 1871. 

40. Cserni Béla, Gy.-Fehérvár 1875. 

Csernyus Andor, Pécs 1872. 

C/.aiiyiiga .1 óz Kel'. Budapest 1864. Pénztárnok. 

Dávid Vilmos, Budapest 1866. 

De Adda Sándor, Rónaszék 1867. 

45 Debreczeny József, Kolozsvár 1875. 

Déchy Mór, Budapest 1875. 

Defrance Károly, Antwerpen (Belgium) 1H73. 

Deil Jenő, Kassa 1872. 

dr. Dékány Rafael, Kecskemét 1867. 

50. Dérer Mihály, Selmec 1874. 

Déry Mihály, Budapest 1871. 

DeuLch Emil, Nyerges-Újfalu 1872. 

Dier Lajos, Szatmár 1876. 

Divald József, Budapest 1869. 

55. Dez°ő Lajos, Sárospatak 1874. 

Dobay Vilmos, Dobsina 1867. 

Drasche Gusztáv, Bécs 1866, 

Duma György, Budapest 1872. 

Éber Nándor, Budapest 1866. 

60. Egri Ó-Casinó, Eger 1876. 

Eggenberger-féle könyvkereskedés, Budapest 1872. 

Egger Samu, Budapest 1856. 
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Eickleiter Antal, Budapest 1874. 

dr. Eissen Ede, Budapest 1874. 

65. ifj. Eissen Ede, Budapest 1875. 

Eissen Károly, Budapest 1875. 

báró Eötvös Lóránt, Budapest 1867. 

Erődi-Harrack Béla, Budapest 1874. 

Esztergom városa, 1873. 

70. gróf Eszterházy Kálmán, Kolozsvár 1870. 

Failhauer Alajos, Leoben (Stiria) 1869. 

Faller Gusztáv, Kassa 1871. 

Farbaky István, Seltnec 1871. 

dr. Farkas János, Rácz-Almás 1874. 

75. Farkas Róbert, Budapest 1876. 

Fauser Antal, Budapest 1851. 

Fekete József, Budapest 1874. 

Felsőmagyarországi bányapolgárság, Igló 1867. 

Ferenczi Freund Károly, Budapest 1875. 

80. Fest Aladár, Budapest 1874. 

Fikker Ferenc, Verespatak 1876. 

Fillinger Károly, Budapest 1871. 

Fischer Samu, Budapest 1874. 

dr. Fleisckmann Imanuel, Budapest 1875. 

85. Frivaldszky János, Budapest 1853. 

dr. Frommhold Károly, Budapest 1873. 

Gerenday Antal, Budapest 1867. 

Gerevics Emil, Budapest 1875. 

Gesell János, Budapest 1872. 

90. Gesell Sándor, Szlatina 1871. 

Gbyczy Géza, Budapest 1868. 

Gkyczy Kálmán, Budapest 1866. 

Glanzer Gyula, Szabolcs 1874. 

Glanzer Miksa, Diós-Győr 1867. 

95. Gollán Károly, Selmec 1876. 

Göltl Ernő, Győr-Szt.-Márton 1875. 
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Gombossy János, Budapest 1872. 

Gömöry Sándor, Salgótarján 1808. 

Gránzenstein Béla, Budapest 1872. 

100 Greguss János, Barótb (Erdély) 1872. 

Gretzmacber Gyula, Selrnec 1870. 

Gudovits P. Jefrem, Belgrád 1875. 

Gyújtó Lajos, Kolozsvár 1809. 

Hahóty Sándor, Budapest 1875. 

105. Hickl József, Modor 1870 

dr. Hajdú Gyula, Nagyvárad 1875. 

dr. Halassy Vilmos, Veszprém 1809. 

Halaváts Gyula, Budapest 1874. 

Halmágyi Sándor, Kolozsvár 1871. 

110. Hamberger József, Brennberg 1807. 

dr. Hasenfeld Manó, Budapest 1800. 

dr. Hausmann Ferenc, Budapest 1850. 

Hazay Gyula, Budapest 1875. 

Hazsliuszky Frigyes, Eperjes 1871. 

115. Herepey V. Árpád, Budapest 1875. 

Herrich Károly, Budapest 1852. 

Herrmann Hugó, Selrnec 1870. 

Hoffmann János, Petrozséuy 1875. 

Hofmann Bódog, Belgrád 1808. 

120. dr. Hoí'inanu Károly. Budapest 18Ö5.Válas/.tm. tag. 

Hofmann Rafael, Vajda-Hunyad 1808. 

Hofmann Róbert, Orsóvá 1807. 

dr. Hollósy Jusztinian, K.-Cell 1809. 

Horváth Ignác, Budapest 1874. 

125. Hozák József, Pribram 1871. 

Honig Vilmos, Sz.-Aíital 1875. 

Hradczki Antal. Szepes-Olaszi 1873. 

Hudoba Gusztáv, Nagybánya 1871. 

Huffner Tivadar, Budapest 1871. 

130. Huuíalvy János, Budapest 1857. Választm. tag. 
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Hiirsch Ágoston, Budapest 1871. 

Húsz Samu, Oravicza 1861. 

Jablonszky János, Budapest 1876. 

Jendrássik Miksa, Igló 1866. 

135. Iglói ev. főgymnasium 1873. 

Jerniy Gusztáv, Igló 1873. 

Inkey Béla, Budapest 1874. 

Joób Frigyes, Budapest 1867. 

ifj. Kachelmann Károly, Selmec 1871. 

140. Kacbelmann Willibald, Selmec 1874. 

Kacskovits Sándor, Budapest 1876. 

Kail Béla, Selmec 1876. 

Kalmár Ferenc, Bihar Diószeg 1872. 

Kamenár József, Selmec 1876. 

145. dr. Kanka Károly, Pozsony 1851. 

Kauffmann Kamilló, Göllnicbánya 1866. 

Kecskeméti ref. főtanoda, 1873. 

Keller Emil, Vág-Ujhely 1864. 

Kerpely Antal, Selmec 1871. 

150. dr. Kézmárszky Tivadar, Budapest 1874. 

Klein Gyula, Budapest 1873. 

Kleritj Ljubomir, Belgrád 1874. 

Knüpfler Gyula, Selmec 1873. 

dr. Knöpfler Vilmos, Marosvásárhely 1867. 

155. dr. Koch Antal, Kolozsvár 1866. 

Kocli Ferenc, Kolozsvár 1875. 

Kókán János, Budapest 1873. 

dr. Komarek József, Eszék 1872. 

Koós Ferenc, M.-Sziget 1875. 

160. Korizmics László, Budapest 1853. 

Kosztka Vilmos, Sóvár 1872. 

Kovács Gyula, Petrasány 1876. 

Kozoesa Tivadar, Budapest 1874. 

Kraft János, Selmec 1871. 
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165. dr. Krászonyi József, Budapest 1874. 

Kremnitzky Amandus, Selmec 1875. 

Kremnitzky Jakab, Verespatak 1876. 

dr. Hrenner József, Budapest 1866. Választói, tag. 

lvrisz Ferenc, Budapest 1874. 

170. dr. Kubacska Hugó, Selmec 1872. 

Kuhinka Géza, Kokova 1866. 

Kubinka Katalin, Kokova 1866. 

Kuncz Péter, Budapest 1868. 

Kuncze Leó, Győr-Szt.-Márton 1869. 

175. Klirthy Sándor, Kolozsvár 1875. 

Lajtbay János, Ó-Becse 1874. 

Lakner Ambró, Szombathely 1873. 

Láng Ede, Budapest 1871. 

Leding Sándor, Nagybánya 1875. 

180. Legeza Victor, Budapest 1874. 

Lebmann János, Budapest 1876. 

dr. Lészay László, Szászváros (Erdély) 1867. 

Leutner Károly, Budapest 1867. 

Liedermann József, Munkács 1875. 

185. Lintner Lajos, Budapest 1875. 

Lipner János, Szomolnok 1874. 

Liszkay Gusztáv, Selmec 1874. 

Lóczy Lajos, Budapest 1874. 

Lojka Húgó, Budapest 1875. 

190. Luczenbacher János, Budapest 1867. 

dr. Lutter Nándor, Budapest 1867. 

dr. Maár József, Nagybánya 1873. 

dr. Mácsay István, Zajecsár (Serbia) 1867. 

Maderspack Livius, Rozsnyó 1875. 

195. Markos György, Unghvár 1873. 

Márkus Ágoston, M.-Sziget 1867. 

Márkus Lajos, Selmec 1876. 

Matyasovszky Jakab, Budapest 1872. 
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Meczner Vendel, Budapest 1867. 

200. báró Mednyánszky Dénes, Pozsony 1866. 

Medveczky Árpád, Budapest 1858. 

Méray Ferenc, Nagybánya 1869. 

Merényi Dezső, Budapest 1874. 

Miháldy István. Bakony-Szt. Líszló 1872. 

205. dr. Mihályi János, M.-Sziget 1875. 

Mikó Béla, Nagybánya 1871. 

Mikolay László, Poprád 1875, 

Milkovics Zsigmond, Szt.-Mihály 1866. 

Molnár György, Uj-Kigyós 1875. 

210. Molnár Károly, Székely-Udvarhely 1874. 

dr. Mosel Antal, Kolozsvár 1866. 

Nagy Gusztáv, N.-Bárod 1872. 

Návay Gyula, Rhonic 1867. 

dr. Nendtvich Károly, Budapest 1850. 

215. Neubauer Ferenc, Igló 1872. 

Neumann Frigyes, Budapest 1871. 

Niki Mihály, Budapest 1872. 

ifj. Novelly Antal, Budapest 1872. 

Nyulassy Antal, Bakony bél 1869. 

220. Oelboffer Henrik, Budapest 1871. 

Okolicsányi Béla, Kobola-Polyána 1875. 

Ölberg Gusztáv, Abrudbánya 1875. 

Ölberg Frigyes, Zalathua 1867. 

Ormándy Miklós, Veszprém 1874. 

225. dr. Osterlamm Szilárd, Budapest 1875. 

dr. Ováry Pál, Szántó (Hegyalja) 1874. 

Pálffy Samu, Abrudbánya 1867. 

dr. Palotay Ferenc, Veszprém 1874. 

Parádi Kálmán, Kolozsvár 1875. 

230. Parragh Gedeon, Kecskemét 1873. 

Paszlavszky Józ.sef, Budapest 1873. 

Péch Antal, Selmec 1867. 
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dr. Persz Adolf, Sz.-Fehérvár 1875. 

Péter János, Pécs 1875. 

235. Petricskó Jenő, Budapest 1875. 

Petrogalli József, Besztercebánya 1867. 

Pethő Gyula, Budapest 1873. 

Pettkó János, Selmec 1852. 

Pfiszter Károly, Budapest 1869. 

240. Platzer Ferenc, Selmec 1871. 

Posner Nándor, Vajda-Hunyad 1873. 

Popovics V. Sándor, Újvidék 1873. 

Pö-chl Ede, Selmec 1871. 

Posepny Ferenc, Bécs 1871. 

245. Posner Károly Lajos, Budapest 1866 

Prélyi István, Budapest 1854. 

Preuszner József, Budapest 1867. 

Prihradny Ödön, Dóiba 1874. 

Prugberger József, M.-Sziget 1866. 

250. Pulszky Károly, Budapest 1869. 

Reichenhaller Kálmán, Heidelberg 1874. 

Keit/. Frigyes, Budapest 1864. Elnök. 

Reitzner Frigyes, Selmec 1874. 

Rémiért, Gyula, Petrozsény 1875. 

255. Richter György, Selmec 1871. 

Richter Lajos, Budapest 1875. 

Riegel Antal, Pécs 1867. 

Rieger János, Sebeshely 1867. 

Roha Benedek, Anina 1867. 

260. Rómer Flóris, Budapest 1860. 

Rónay Ferenc, Selmec 1875. 

Rotli Fajos, Budapest 1870. Másod titkár. 

Roth Samu, Lőcse 1874. 

Ruffiny Jeuő, Dobsina 1872. 

265. Rybár István, Unghvár 1871. 

Sajólidyi Frigyes, Budapest 1871. Első titkár. 



45 

Sárkány Kálmán, Dobsina 1872. 

Sárkány Miklós, Bakonybél 1869. 

Sárkány Miksa, Dobsina 1872. 

270. Schafarzik Ferenc, Budapest 1875. 

Scbelle Róbert, Selmec 1876. 

Scbeffer Vilmos, Antalóc 1873. 

Scbmidt Sándor, Budapest 1876. 

Schneider Gusztáv, Dobsina 1872. 

275. Schréder Rezső, Selmec 1875. 

Seliröckenstein Ferenc, Kralup 1867. 

Sebről i József, Pécs 1867. 

dr. Scbulek Vilmos, Budapest 1875. 

Schuller Alajos, Budapest 1874. 

280. dr. Scbwartz Ottó, Selmec 1875. 

Sebestyén Pál, Budapest 1866. 

Sebesy Alajos, Keszthely 1873. 

Selmecbánya városa 1875. 

Senisey Andor, Budapest 1876. 

285. dr. Senek István, Selmec 1871. 

Serák Károly, Budapest 1874. 

Siehmon Adolf, Budapest 1874. 

Simonidesz Pál, Ar.-Maróth 1873. 

dr. Sőtér Ágost, M.-Óvár 1875. 

290. Spanraft Alajos, Budapest 1875. 

báró Spléuyl Béla Budapest 1874. Választm. tag. 

Sramkó Mihály, Aszód 1873 

Staub Mór, Budapest 1874. 

Steinkaus Gyida, Feistritz (Stiria) 1871. 

29.5. Steinhausz István, Budapest 1875. 

Stepán Miksa, Petrozsény 1872. 

dr. Stessel Lajos, Tápió-Szeíe 1866. 

Stürzenbaum József, Budapest 1874. 

Sűssuer Ferenc, Rodua 1869. 

300 dr Szabó József, Budapest 1850. Alelnök. 
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Szabó Károly, Bécs 1867. 

Szabó Samu, Kolozsvár 1875. 

Szakács István, Kecskemét 1873. 

Szathmáry Béla, Nagybánya 1869. 

305. Szászvárosi ref. gymn. 1875. 

Szecskay István, Budapest 1874. 

Széles Dénes, Budapest 1866. 

Szentgyörgyi Elek, Budapest 1874. 

Szentmiklósy Jenő, Gy.-Fehérvár 1875. 

310. Szilniczky Jakab, Selmec 1871. 

Szlavik Dániel, Diós-Győr 1867. 

Szoltsányi Ferenc, Budapest 1875. 

Szőnyi Pál, Budapest 1850. 

Szumrák Pál, Budapest 1874. 

315. Tallatschek Ferenc, Petrozsény 1875. 

. Téglás Gábor, Déva 1872. 

Tenczer János, Selmec 1876. 

Teschler György, Budapest 1875. 

Themák Ede, Temesvár 1869. 

320. Tirscher József, Szélakna 1876. 

Torma Zsótia, Szászváros 1867. 

Tóth Ágoston, Gmunden (Ausztria) 1868. 

Tretyák János, Diós-Győr 1874. 

Tribusz Ferenc, Oravica 1867. 

325. Tudom.- és mtiegy. olvasókör, Budapest 1875. 

Unghvári kir. kath. íőgymn. 1875. 

Valkovics Antal, Selmec 1875. 

Válya Miklós, Budapest 1876. 

Varga Ferenc, Budapest 1875. 

330 Varinyi János, Budapest 1875. 

gróf Vass Samu, Budapest 1859. 

báró Vécsey József, Budapest 1868. 

Végh István, M.-Nádas 1875; 

Veress József, Petrozsény 1867. 
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335. Vincze József, Petrozsény 1875. 

dr. Vogel Gusztáv, Budapest 1875. 

Volny József, Budapest 1870. 

dr. Wagner Dániel, Budapest 1850. 

Wagner Vilmos, Budapest 1873. 

340. Wagner József, Selmec 1871. 

Wanschada Károly, Selmec 1876. 

dr. Wartha Vince, Budapest 1868. Választói, tag. 

Wein János, Budapest 1867. 

Weisz Bernát, Budapest 1866. 

345. Weisz Tádé, Zalathna 1867. 

Wettsteln Antal, Budapest 1866. Választm. tag. 

Wieszner Adolf, Selmec 1870. 

Winkler Benő, Selmec 1867. 

Winkler János, Verespatak 1875, 

350. Wissinger Károly, Budapest 1873. Választm. tag. 

Wittinger János, Budapest 1875. 

Zemlinszky Rezső, Salgótarján 1866. 

Zloha Ferenc, Igló 1866. 

Zsigmondy Béla, Budapest 1871. 

355. Zsigmondy Vilmos, Budapest 1864. Választm. tag. 

E szerint a magyarhoni földtani társulat jelenleg a 

következő tagokból áll: 

1 pártfogó, 8 tiszteletbeli, 4 pártoló, 8 alapitó, 4 leve¬ 

lező és 355 rendes tagból ; tehát az összes létszám : 380. 
Kelt Budapesten, 1877. január hó 26-án. 

Sajóhelyi Frigyes, 

társulati I. titkár. 
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Előfizettek a „Földtani Közlönyé re az 1876. évben 

M. kir. bányaigazgatóság Selmeczbányán. 

„ ,, vinczellérképezde Erdiószegen. 

, , bányahivatal Szélaknán. 

„ bányaigazgatóság Nagybányán, 

bányahivatal Felsőbányán 

., ., „ Kapnikbáuyán. 

,, v Oláhlaposbányán. 

,, ,, ,, Bodnán. 

,, ., vasgyári hivatal Bojahidán, 

,, ,, kohóhivatal Fernczelyén. 

„ vasgyári hivatal Diósgyőrött. 

„ ,, bányahivatal Urvölgyön. 

,, Körmöczbányán. 

Kassai állami főreáltanoda igazgatósága. 

Főiskolai tanári olvasóegylet. 

Budapest, 1877. január hó 30-án. 

Roth Lajos, 

társulati II. titkár 



Kiadja 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

A választmány megbízásából szerkesztik 

INKEY BÉLA és SCHMIDT SÁNDOR 

titkárok. 

Titkári iroda, a hová a lapot és titkárságot illető mindennemű kér¬ 
dés intézendő: Budapest, a magyar nemzeti m uz eu m épületében. 

TARTALOM: 

Nyirok és lösz a budai hegységben, Dr. Szabó Józseftől. Óriási fora- 
miniferákról, Stürzenbaum József. A szerkesztők mondanivalója. Iro¬ 
dalom. — Vegyesek. — Popovics Vazul Sándor, f — Társulati 
ügyek. Titkári közlemények a borítékon. 

Nyirok és lösz a budai hegységben. 

Dr. Szabó Józseftől. 

(Előadva a m. földt. társ. 1877. évi febr. 21-én tartott szakülésén.) 

A Tokaj-Hegyalja trachyt. hegységeiben (1863—65.) 

részletes tanulmányozásokat tévén, meggyőződtem, hogy a 

tokaji hegy (Nagy Kopasz) tisza-bodroghi oldalán erősen és 

jellegesen találtató löszön kívül ugyanazon begy magasabb 

részén és az ellenkező oldalán egy képlékeny sűrű agyag 

fordul elő, mit a köznép is megkülönböztet mint szőlő-ta¬ 

lajt, a löszt sárgaföldnek, ezen képlékeny agyagot 

nyiroknak nevezvén. A Hegyalja minden egyéb más 

hegyén, melyek, miként ismeretes, kizárólag trachytok, csak 

4 
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nyirok fordul elő. Hasonló viszonyokat találtam a Mátra 

tracbyt hegységében is, liol a nép ugyanazon sűrű agyagot 

szintén nyiroknak nevezi. Ezen két hegységben gyakran 

van alkalom meggyőződni, hogy a nyirok nem egyéb, mint 

trachyt-málladék; a fokozatos átmenetekre példákat bőven 

találni. A fekete, tehát vasdús tracbyt veresebb, a halvány 

tracbyt világosabb nyirokot szolgáltat. Kőzettani különbség 

a nyirok és a lösz között egyébként abban áll, hogy a nyi¬ 

rok savval nem pezseg és kövületeket nem tartalmaz. Ez 

által indíttatva éreztem magamat javaslatba hozni, hogy a 

lösz meg a nyirok két különböző geológiai képletnek tekin¬ 

tessék. 1866'ban jelent meg a Tokaj-Hegyalja leírása az 

akadémia math. és természeti, bizottsága közleményeiben és 

ugyanabban az évben német nyelven a bécsi geológiai in¬ 

tézet évkönyvében. 

A kik utánam jártak az említett vidékeken a bécsi 

geologok közül, azok az illető térképeken a nyirok képletet 

szintén kiválasztották és igy nemcsak a monarchia geoló¬ 

giai térképén fordul elő mint külön képlet, hanem Hauer 

geológiai tankönyvében (1875, G39. 1.) is mint egy külön 

negyedkori képletet sorolja fel. Ezt azonban ellenkező ér¬ 

telemben tevén, mint az általam felállított nyirok, a fogalom¬ 

zavarás elkerülése végett helyén találom megemlíteni itt, 

hogy Hauernak következő sorai: „Als ein tieferes Glied des 

Lösz erscheint in den Trachyt-Gebieten dér Karpatben dér 

Nyirok, ein von Szabó ín die Wissenschaft eingeíubrter Vul- 

garname, mit welchem ein petrograpbiscb etwas abweicbcn- 

der rother tboniger Lebm verstanden wird, dér aber diesel¬ 

ben Landscbneckenarteu fübrt, wie dér Lösz selbst.“ álta¬ 

lam fogalmazva sohasem voltak, sőt ellenkezőleg már 186G- 

ban ezt írtam „szerves testeknek nyoma sem mutatkozik, 

még mikroskop alatt sem. *) Ugyanezt ismételve két év- 

*) Jalirb. d. geol. Reichsanstalt 1866. die Trachyte und Rhyolife 

dér Umgegend von Tokaj von Dr. J. Szabó S. 5.96. 
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vei későbben a Mátra földtani viszonyainak részletes leírá¬ 

sánál **) a szóban lévő két képletről a következőt Írtam. 

Nyirok. A nyirok egy erős képlékeny agyag, 

mely kövületeket nem tartalmaz, savval nem pezseg és ere - 

dését tekintve nem egyéb, mint különféle tracbytok elmállá- 

sánalc végeredménye. A magas Mátrában kizárólag nyirok 

van és onnan lehuzódik a lejten s tart le a tracbyt-begyek 

tövénél a fennsíkon is jó tova ; mig az alluviál sik felé a 

lösz váltja fel. 

Lösz. A lösz egy ritkásabb és nem anyira képlé¬ 

keny márganemü agyag; savval mindig pezseg, gyakoriak 

benne bizonyos kemény szintén rnárgás concretiók, valamint 

apró fehér csigák, sőt néha állatcsontok. 

A lösz különféle kőzetek porlódási keveréke és impor¬ 

tált anyag, ellenkezőleg a nyirokkal, mely egyöntetű mállási 

eredmény és képződési helyétől nem nagy távolságban 

jön elő. 

A Tokaj-Hegyalja és a Mátra viszonyainak leírása 

után alkalmam volt egyéb tracbyt vidékeken is meggyőződni 

arról, hogy a nyirok egyebütt is megvau és hogy annak 

ismejelei épen úgy mint a lösz-é állandók. Szerbia tracbyt 

Még különösebbnek találom, hogy Dr. Koch Antal ur a dunai 

trachyt csoport jobbparti részének leirásánál a német kiadásban (Zeit- 

schrift dér deutschen geol. Gesellsch. 1876.) „Geologische Beschaffen- 

lieit dér am reckten Ufer gelegenen Hálfte dér Donautrachytgruppe11 S. 

295. Hauer hibás citátioját reproducálja és nem az én eredeti defini- 

tiomat adja, mely szerint a nyirok jellegéhez éppen az tartozik, hogy 

kövület nincs benne. A legnagyobb ritkaság gyanánt tekinthetni azt, 

ha a nyirokban csont jön elő, vagy pezseg s eddig csak egyszer 

akadtam csontra benne ott, hol a nyirok nagyobb menyiségben mo 

satott le meredeken egy szurdokba; pezsgését pedig csak olyan he¬ 

lyen észleltem egyszer, a hol a hegy felső része porló lajtamészből 

állott s a hol lehetetlen volt e pornak a nyirokkal nem keveredni. 

**) A magyar orvosok és természetvizsgálók Egerben 1868-ban 

tartott vándorgyűlésének évkönyve. 
4* 
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környékén épen úgy mint az Enganeákban hasonló mórion 

képződött nyirokkal találkoztam. 

(reologiai térképeinken a negyedkori képletek között 

csak az említettem pontokon van különbség téve a lösz és 

a nyirok között, egyebütt a különbségre tekintettel nem 

voltak, a nyirok mind lösznek van véve és lösz gyanánt 

van színezve Több ponton győződtem meg már arról, hogy 

azon véleménykülönbség, mely a lösz eredetére nézve fel¬ 

állítva van, nagyrészt az által van előidézve, hogy két kü¬ 

lön eredésü, külön geológiai helyzetű, szóval két heterogén 

tárgy van összezavarva, a melyeknek egyikére bizonyos 

magyarázat illik, mig a másikával homlokegyenest áll. 

A budai hegységben több ízben észleltem olyan kép¬ 

lékeny veres agyagot, mely a nyirok minden tulajdonságá¬ 

val bir, mig számos helyen, miként tudva van, jelleges lösz 

is fordul elő Igyekeztem az adatokat szaporítani és most 

már azokból egy egészet kerekíthetek ki, kimutatván, hogy 

a nyirok egy összefüggő egészet képez épen úgy, mint a 

lösz, de különvált területen és különböző magassági hely¬ 

zetben. 

A nagy Svábhegy környékére vonatkoznak adataim; 

ennek fensikját és oldalait környöskörül le egészen a Du¬ 

náig vévén tekintetbe, felsorolom részletesen először a lösz- 

és utána a nyirok-előjövetet. 

A 1 ö s z. 

1. A Dunához legközelebb a Várhegy keleti oldalán 

volt lösz a tűnnél szájánál vagy 3 meter vastagságban, mit 

azonban a homlokzati falazat építésekor egészen eltávolítot¬ 

tak. Helixek nagy számban voltak benne. 

2. Lösz kitünőleg és tanulságosan kifejlődve O-Budán 

Kis-Czel feusikján található, még pedig viszonyban az 

ottani travertino-féle édesvízi mészszel. 

Ezen negyedkori mész egészben véve egy oly meden- 

ezében foglal helyet, mely a kis-czclli tályagban van ki- 



vájva. .4 legalsó réteg durva homok, melyben gyéren kavics 

van s ezek között ampkibol-trachyt liömpölyöket is szedtem. 

Észlelhetni ezen kavicsréteget, a régi nagy (azelőtt u. n. 

kamarai) téglavető meredek föld falának felső emeletében; 

de látni a katonai kóroda mögé vezető mély utón föl menve 

vagy öt helyen. 

Ezen kavicsot a téglavető meredek föld falán közvet¬ 

lenül lösz fedi vagy méter vastagságban s a löszben a jel¬ 

lemző fehér csigák is megvannak. A kórház mögött vezető 

utón is látni egy helyen a hol a homok kijön, hogy e fölött 

lösz van, és a löszt laza mészszivag boritja. 

Ez azonban csak kivételes eset, mert nagyban az el¬ 

lenkezőt látjuk: azaz a lösz boritja az édesvizi meszet. 

Látni ezt jól egy helyen a kamarai téglavetőnél, hol a 2 

láb vastag laza .mészszivag fölött a lösz 2—3 láb vastagon 

fekszik, de nagyszerűbb képét nyújtja ezen viszonynak a 

mészképlet területének középtája, hol a mészrétegeket a lösz 

1—-Vl2 meter vastagságban boritja. Alsó emeletében világos 

szürke, a felsőben fehér, mintha a helyi viszonyoknál fogva 

leginkább dolomitporból állana. Fehér löszcsigákkal tele vau. 

Ezekből igen szépen következtethetni, hogy a kis 0 zelli 

édesvizimész nem egyéb, mint betelepülés löszbe s nevezete¬ 

sen egyidejű a lösz alsó emeletével, melyben az ősemlősök 

maradványait találjuk; mig a lösz képződés aztán még 

tovább is tartott és igy a löszt a Mátyáshegy felé maga¬ 

sabb helyeken is találjuk, mintáz édesvizmész felső szintjét. 

3. Lösz erősen kifejlődve a kis Svábhegyről keleti s 

délkeleti irányban lejőve. 

4. Lösz erősen kifejlődve meg van a mint a Krisztina 

városból megyünk a szekéruton fel a Svábhegyre, de itt 

nem jelentékeny magasságig követhetni. 

5. (1865 l8/8) Az alsóbb fekvésű és a Dunára nyiló 

völgyekben meg van a lösz. 

a) A Lipótvölgy és a Marxen-árok között egy nyelv 
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nyúlik fel a Hárshegyre, nevezetesen ennek keleti végéig; 

e nyelv jelleges lösz s végződik a tébolyda telkén, itt fülibe 

ó alluvium emelkedvén, mi az udvarban meredek falat képez. 

b) A Marxen-árok és a Szépjukásznékoz vezető ut 

között van a gr. Karácsonyi féle telken egy mészkőbegy, 

melynek déli nyúlványa a Gondiiző uevii nyaraló felé szin¬ 

tén lösznyelvben végződik, de csak az alacsonyabban fekvő 

begy tájon. 

c) A Szépjuhászné útja meg a Zugliget útja közötti 

nyelv szintén lösz. 

d) (1865. 3/r,) A Disznófejtől átmenvén a Laszlovszky 

begyre, a két begy közti nyereg táján lösz vau, de véko¬ 

nyan ; íölebb a Svábhegyen és Jánoshegyen nincsen. 

6. Lösz a Svábhegy keleti oldalán felmenve a 

vámbáznál a felső zugligeti útnál. Az alsó réteg a temető¬ 

ben s mögötte azon árokban, mely a felső zugligeti út mel¬ 

lett húzódik a temető mellett, kisczelli tályag, melyet lösz 

borit. Némely helyen a Törökfej nevű domb éjszaki lejtő¬ 

jén jól föl van tárva s látni benne a fehér löszcsigákat, de 

látni a begy kőzetének alig kapott törmelékét is nagy szám¬ 

mal; helyenkint ez több mint a löszanyag. Egyes (2—12 

bécsi hüvelyk) szálban veres nyirok is húzódik, melyben 

löszcsiga nincs. Ezen nyirok alatt és felett tart a lösz. A 

nyirok és a lösz diilése a begylejtővel megegyezik. 

Ezen a ponton felül emelkedve, darabig a Törökfej 

dombon csak a mészmárga üti ki magát s itt sok szép cal- 

citkrystályt gyűjtöttem (1867. 4/8). Még fölebb a mélyut 

jobb oldalán, ismét találni löszt csigáival és a begy 

kőzetének törmelékével. Ezen törmelékek tehát a magaslat¬ 

ról mosattak az alantabb helyre, akkor is épen úgy mint 

ma, de a diilés az akkori alluviál és a mostani alluviál le¬ 

rakatnál ott felette eltérő, a löszlerakodás kezdetén csaknem 

szintesen rakodott le a törmelék és a között nagyobb darab 

egy sincs; mig jelenleg a mi lemosatik, a hegylejtnek meg- 
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felelőleg ott tetemes diilési szöget mutat és a nagy dara¬ 

bok arról tanúskodnak, hogy jelenleg erőszakos torrentiál- 

katások nyilvánulnak ott, hol egykor a magaslatok között a 

különbség igen csekély volt. 

Csaknem egészen azon a ponton, hol a mélyut egye¬ 

sül az Ürményi-féle telekre vezető szekéruttal, találtam még 

a mélyét bal oldalán a löszt csigáival s ott azt agyag¬ 

nak kaparják. A keleti oldalon ez a legmagasabb pont, hol 

a löszt ismerem : még fölebb az u. n. Doktorkutnál levő agyag 

már nem jelleges lösz, abban csigák sincsenek. 

7. (1861. 16/6.) A löszt fel a szép juhászné felé közel 

a nyeregig követhetni. Magán a nyergen nem találtam, de 

azon túl Budakeszi felé leereszkedve csakhamar újból elő¬ 

írni a jobb oldalon s tart szakadatlanul a faluig. Az uj 

utcza előtt a vizárkokban igen jól van a lösz feltárva, vas¬ 

tagsága rendesen 3—4 méter, a hol legerősebb 6—7 méter. 

Az uj utcza síkjától kezdve mondhatni, hogy Budakeszi 

lösz lalajra van építve. 

8. Lösz a Farkasvölgyön fölfelé menve a Svábhegyre jó 

sokáig tart (1863 1/3). 

9. A Gellérthegy déli oldalán meg van a lösz, hatalma¬ 

san kiképződve. Az oszáguttól a vámháznál ha a szőlőkbe 

vezető utón bekauyarodunk, nem sokára agyaggödrökre buk¬ 

kanunk, honnét a földet a Dunaparton levő téglaégetőhöz 

hordták. Az első gödrökben ezen agyag csupa lösz, mely 

itt jellegesen lép fel: egynemű egész tömegében, világos 

sárgásbarna s a hófehér kis meg nagy csigák bőven, de 

rend nélkül feküsznek benne. Vastagsága az első gödrök¬ 

ben 8-—9 méter, de ez változó s általában mondhatni, hogy 

az le a Duna felé vastagszik, fölfelé vékonyodik s végre 

kiékül. 

A Gellérthegy oldalán fölfelé haladva nyirok követ¬ 

kezik, de a nyirok itt megvan mint a lösz feküje is, attól 

egészen élesen elválva, úgy hogy a téglavetők a löszt le- 
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emelik és szokszor a nyirok képlékenyebb anyagát külön 

használják. 

A nyirok. 

1. A N a g y - 8 v á b li e g y f e n s]i k j á n. Egy kitűnő 

érdekességü hely van feltárva a Nagy-Svábhegy fensikján 

a Latinovieh villától kelet felé Mihálytfy telkén, hol egy 

csekély magasságra felhányt kögorczot látni. Odamenve, kis 

kőbányát találunk lemélyesztve vagy 3 méterre 5—6 □ 

méternyi felülettel. A bányát Katkri ur a fogaskerekű vasút 

igazgatója néhány évvel ezelőtt nyittatta meg, a mint az 

épületekhez kőanyagot kerestek s abból jó műkövek kerül¬ 

tek ki. A bánya, melyben többé nem dolgoznak, jó tájékoz¬ 

tatást nyújt a réteg sorozatára nézve, azért annak átmetsze- 

tét is adom. 

a = Nummulitmész, töredezett tömegben, rétegesség 

nélkül, kövületek gyéren, ellenben sok a szarukő kisebb- 

uagyobb, de mindig szögletes törmelékben ; vastagsága vagy 

három méter s látszólag a dolomit (d) egy kis horpadását 

tölti ki, egyebütt ezen a tájon ezen a fensikon mindig csak 

dolomit üti ki magát. 

b — A nummulitmeszet a bányában közvetlenül egy 

halavány földes márgaréteg fedi, melynek öszetartása cse¬ 

kély és savval élénken pezseg, szerves zárványt nem, ha¬ 

nem kőzetzárványul szarukőbrecciákat találtam benne. Vas¬ 

tagsága vagy 1 láb. 
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Ezen réteg valószínűleg a svábhegyi congeria homok- 

képletnek idáig terjedő s itt kiékülő része. 

c = Nyirok, veres, képlékeny s szárazán igen ke¬ 

mény, nem pezseg, szerves zárvány nem látszik benne. 

Vastagsága itt vagy két láb, a feküjétől élesen válik el. 

Vannak benne a nummulitmészből kisebb-nagyobb hömpö- 

lyök, gömbölyödött éllel és kimállott felülettel, melyen aztán 

a kövületeket jól ki lehet venni. 

Kezdve az Eötvös villától az egész fensikon a talajt 

nyirok képezi, itt lösz nem fordul elő. Nagyon természetes, 

hogy a savval olyan darabot kell megcsöppenteni, a mely¬ 

ben nummulitmész hömpöly nincs. A nyirok altalaja a fen¬ 

sikon láthatólog- dolomit a legtöbb esetben. 

2. A János-h egy. A Jánoskegyre felmentem a 

Szépjuhásznéhoz vezető utón a Csendillából indulva (1868 

17/g) az erdőben egy gerinczen, melyet iránya után éjsza¬ 

kinak mondhatok. A mészkőzet itt-ott kibúvik ugyan, de a 

talaj a hegy ezen részét elég erősen borítja s az sehol nem 

pezsgett; erről a gerinczről aztán fel jutottam a pyramiskoz 

s több helyen a tisztásokon vizsgáltam a talajt, mely itt is 

állandóan nyirok. Lejövet más irányt követtem s a talajt 

itt is mindenütt nyiroknak találtam. 

A lösz tulajdonképen a Szépjuhászné alatt a Bugát- 

féle teleknél kezdődik s az országút nyugoti oldalán, mely 

többnyire meredeken van vágva, erősen kifejlődve található 

s ismét szakadatlanul tart le a Laszlovszkyig. 

Ezen észleleteket, melyeket különböző években tett 

kirándulásaim alkalmával jegyeztem fel, ha összeállítjuk és 

hozzá még a magassági viszonyokat is tekintetbe vészük, 

azon eredmény áll elő : hogy a nyirok öszefüggő területet 

képez a nagy Svábhegy fensikján s tart a Jánoshegyen is 

bizonyos magasságig. Legczélszerübb ezen viszony tanulmá¬ 

nyozását egy olyan térképen tenni, melyen a magassági 
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rétegek pontosan vannak kimutat /a,*) a milyennek a neve¬ 

zett terűiéire nézve szerencsénkre vagyunk is birtokában; 

a nyirok 1200 lábon felül egymaga fordul elő a lösz több 

mint 1100 lábra nem emelkedik fel. A nyirok magaslatát 

oldalvást környöskörül övedzi a lösz, a Nagy Svábhegy és 

Jáuoshegy lejtjein. Kiváuatos volna ezen kezdemény után 

folytatólag a többi magas hegységeink felületi rétegeit is 

megvizsgálni, nevezetesen a Kecskehegyek és a Háromhatár- 

hegy csoportját, úgyszintén Kovácsi magasabb hegyeit. 

Ez a tény, hogy a lösz csak bizonyos magasságra 

emelkedik, tudtommal nem áll elszigetelten; nevezetesen a 

dunai trachyt-csoport balparti vidékének viszonyai képez¬ 

ték tanulmányozásom tárgyát azon eredménynyel, hogy a 

jelleges és az igen erősen kiképződött lösz ott is határozot¬ 

tan elkülönítve áll a nyiroktól területre és bizonyos tekin¬ 

tetben magasságra is. A Duna völgyére néző trachyt-hegy- 

ség oldalán a lösz folytonos tömeget képezve található, de 

csak bizonyos magasságig. A magassági határ egyenes vo¬ 

nalnak látszik megfelelni, a mely fölött semmi lösz nem 

fordul többé elő, hanem csak nyirok. Ezt igen érdekesen 

látni Nagy-Marosnál s attól kezdve a Duna mentében lefelé 

Yerőczénél és Yácznál. Ez utóbbi helyen a Dunához köze¬ 

lebb a lösz igen erősen kifejlődve egy lépcsős fensikot ké¬ 

pez, de ha ettől a Naszál felé emelkedünk, a lösz végké¬ 

pen megszűnik és nyirok foglalja el a helyet a nagyobb 

magaslatokon. Egy másik feltűnő körülmény ezen két kőzet 

eloszlásában az, hogy ugyanazon hegynek, a melynek dunai 

oldalán lösz van, az ellenkezőn hasonló magasságban is 

nyirok van, és nyirok tölti ki általában mindazon zárt me- 

denczéket, melyek a Duna völgyétől vizet nem kaptak. 

*) Ilyen a következő szép térkép: „Budapest és környéke a cs. 

k. táborkar-féle felvétel és a m. k. háromszögméreti hivatal magasság- 

mérései alapján, szerkesztette Péchy Imre m k. térképészeti vezető.“ 

1872. 1"=500 bécsi öl. 
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Ezen vidékről részletes tanulmányozást bírunk Stachetól,*) 

ki ott vagy 12 évvel ezelőtt járt; azonban a lösz és a 

nyirok nincsenek különválasztva, hanem mind a kettő mint 

lösz egybefoglalva és egyfélekép színezve. A mit ő jelleges 

lösz gyanánt felhoz, nevezetesen Vácznál, Verőczénél, úgy¬ 

szintén az Ipoly-völgyben, a hol a löszcsigák nagy mennyi¬ 

ségben vannak és egyszer-máskor vastagbőrüek vázdarab¬ 

jait is találtuk, az csakugyan mind valódi lösz; de midőn 

azt mondja, hogy a löszt mindenütt a hegyek gerinczén és 

csiicsán is találni, úgy hogy az meg van 12—15 száz láb 

magasságban is, akkor, miként a helyszínén constatáltam, 

a nyirokról szól. 

A Mátrában és a Tokaj-Hegyalján hasonló észleletet 

tettem a lösz magassági viszonyaira nézve. Itt is csak a 

folyók mentében van meg a lösz és emelkedik bizonyos 

magasságra, fölötte a csúcsok felé nyirok van. 

Liszkay ur, kinek egyik ülésünkön Zsarnócza vidéké¬ 

ről geológiai tanulmányozása lett felolvasva, a képletek kö¬ 

zött nyirokról is tesz említést; én levélben felkértem, tud¬ 

tomra adni, vajon e meghatározást savval eszközölte e és 

micsoda eredményre jutott az eloszlása végett. Válaszából 

az tiint ki, hogy a folyó völgyének oldalain jelleges lösz 

van, egyebütt csupa nyirok az általam felállított diagnosis 

szerint. 

Kívánatos volna különösen trachyt vidékeinken min¬ 

denkor figyelemmel lenni a kiilömbségre a lösz és a nyirok 

között, mert hogy ezek mindeddig nincsenek pontosan szét¬ 

választva, oka annak, hogy a lösznek eredési módja iránt 

sincsenek a geologok e^y értelemben. Az általam gyűjtött 

adatok alapján a lösz egy keverék képlet, a mely agyag 

mész, homok és csillám porladékából áll váitozó arányban 

s a mely keveréket a viz importálta. A lösz egykori fo- 

*) Die geologischen Verhiiltnisse dér Umgebuug von Waitzen 

in Ungarn. (Bericht iiber die Aufnahme im Sommer 1865.) 
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lyammedrek szélein, valamint az ezekkel összefüggő mélyed- 

ményekben talíltatik, kova a közellevő szárazról az eső viz 

is juttatta nagyrészt az anyagot. A nyirok inállási terménye 

az illető krystályos öszetett kőzetnek, vagy lehet némely 

esetben azon kőzet tufájának s vulkáni hamujának mállás 

terménye is. Tracbyt-környéken trachytból eredett nálunk, 

épen úgy mint például Szerbiában; ugyanitt nagy kiterje¬ 

désű szerpentin környékek is fordulnak elő s ott azt ta¬ 

pasztaltam, hogy annak végelmállási terménye is valamely 

nyirokféle kőzetet szolgáltat, mely inig a lösztől szintén 

azon két tulajdonság által tér el, hogy savval nem pezseg 

és csigákat nem tartalmaz, igen természetes, hogy a tráchyt 

nyiroktól is fog különbözni a képlékenység s az összetar¬ 

tás fokára stb. nézve. Gránit vidékeken ennek a darájából 

képződhetik egy agyagos talaj, mely korra és helyzetre 

nézve a löszszel megegyezhetik, de abban, a miben a nyirok, 

ez is eltér. 

A nyirok mint mozgó kőzet, ha nem is oly könyen 

mint a lösz, de helyzetét idővel szintén változtatja ; az eső¬ 

víz a magaslatról alantabb helyekre juttatja, nagy contin- 

geust szolgáltatott bizonyára a lösz-képződésénél is, sőt néha 

a löszbe mintha nyirok rétegeket tisztán látnánk betele¬ 

pülve. A Tokaj-Hegyalja alluviumáuak leírásánál megemlí¬ 

tettem áron körülményt, hogy helyenként a hegy-tövében 

elterülő lösztalajra a hegyek magaslatáról a geológiai jelen¬ 

korban nyirok mosatik le és az a löszt észreve hetőleg fedi. 

Meredek oldalokon ezen lemosás is erősebb és egy ilyen 

helyen a tokaji hegyen elefántcsontokat kivételesen nyi¬ 

rokba burkolva észleltem, míg máskor ott is mindig csak a 

löszben találtatnak. 



Óriási foraminiferákról. 

A m. földtani társ. 1877. évi február 21-én tartott szakülésen előadta 

Stiirzenbauin József. 

Legyen szabad néhány külföldi, nálunk talán még 

alig ismeretes foraminifera-alakot bemutatni. Nevezetesen 

keltő az, mely a közönségesen előforduló protozoákhoz ha¬ 

sonlítva, már feltűnő nagysága által is képes figyelmünket 

kiérdemelni. A példányok Brady ismert angol tudóstól 

származnak, — ki azokat Hantken M. a m. k. földtani in¬ 

tézet igazgatójának, kivel utóbbi időben közelebbi érintke¬ 

zésbe lépett — átengedő. Hantken ur fölszólitása folytán 

bátorkodom tehát ezeket a t. szaküléssel megismertetni. 

Az első, melyet szerencsém van több példányban be¬ 

mutathatni, a Parker i a. E foraminifera már körülbelül 

30 évvel ezelőtt feltűnt Morris tanárnak, ki is annak 

több példányát Cambridgeben az Upper Greensandban 

gyűjtötte, de inkább külseje által vezettetve, a szivacsok 

(Spongiae) közé vélte sorolhatni. Mivel azonban belső, igen 

bonyolódott szerkezete nem volt öszeegyeztetliető sem re- 

cent, sem pedig fossd szivacsokkal, azért kénytelen volt 

más magyarázatot keresni, mig további vizsgálat után ki¬ 

tűnt, hogy a kérdéses maradvány egy uj s feltűnő nemhez 

tartozó foraminifera. Ez uj alak részletes és kimerítő vizs¬ 

gálatára végre Carpenter vállalkozott és azt barátja, Parker 

után nevezte el. 

Váza teke-alaku, bibircses felületű s egészben véve 

némikép az eperhez hasonlít; átmérője egész 2 ang. hüv. 

vagy 50 mm.-t tesz. Képződött apró, mészállományu kötő¬ 

anyagba beágyalt homokszemekből, mely szemek részben 

kvarcz, részben más anyag, alkalmasint — mint a vegyi 

elemzésből következtethetni — pliosphorsavas mész. 

Belsejét tekintve, az egész alak egy központi tokot 

v. nucleust conceutrikusan körülvevő lemezekből épült, ezt 
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igen szépen mutatja az előttünk lévő feltört példány. Nuc- 

leusa főbb, lóbusszeriileg hajlitotc válaszfal által kamrákra 

osztatik. Ezt a concentrikus lemezek oly módon veszik kö¬ 

rül, liogy két-két lemez közt szőkébb, tágabb köztér támad. 

A lemezek likacsos, kamrás vagy u. n. labyrinthiku- 

san cellázott szerkezetűek. Ezeknek öszefiiggése számos, 

belül üres és merőleges sugárcsövek által eszközöltetik. 

A lemezek ezeken kívül még kónikus és bibircses 

nyujtványokat is bocsátnak ki, melyek a legközelebbi le¬ 

mezig terjednek. A legkülső lemezek közt e bibircses nyujt- 

ványokba zárkóznak a sugárcsövek. Kifelé, az átmetszetben 

gyűrűknek mutatkozó concentrikus lemezek mindinkább 

vastagodnak, a köztök levő Ur ellenben mindinkább sző¬ 

kébbé válik, de ezenkívül a lemezek számra nézve fogy¬ 

nak is. Ugyanis, ba tovább vizsgáljuk az átmetszetet, 

szembe ötlik, hogy egyes gyűrűk a központi toktól bizo¬ 

nyos távolságban tetemesen megvastagodnak, mintegy övét 

képezve és ba ez övék közti gyűrűket számláljuk, láthat¬ 

juk, miszerint a központi tok és első öv közti lemezek 

száma (átlagosan) 12, a következő már kevesebb, végre a 

legkülső öv s a külső felület közt csak 5 ily gyűrűt lát¬ 

hatni. A legbelső öv közti sugárcsövek kevésbbé szabályo¬ 

sak a többihez képest. 

Vannak példányok, melyeknek kamrái egészen vagy 

részben üresek, ilyen p. a bemutatott alak; de vaunak 

olyanok is, melyek egészen ki vannak töltve mész vagy 

kvarcz által. Eddig csak az emlitett krétakorszak Upper 

Greensaud v. Cenotnan emeletében fordultak elő. 

A második alak a L o f t u s i a. Ezen foraminiferát 

W. K. Loftus 1849—52-ben, a török-perzsa határon tett 

archeológia és geológiai vizsgálatok alkalmával észlelte volt 

és arról a Quart. Jonrn. Geol. Soc. London 855. mint óri¬ 

ási fajáról az Alveolináknak röviden említést is tesz. Később 

Parker és Jones által a „Nomeuelature of the foraminifera“ 
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czimű értekezésekben szintén még' mint a nummulit korszak¬ 

ban előforduló nagy fossil Alveolina-alak soroltatik föl. És 

mint ilyen szerepel az egész 1869-ig, a mikor Brady ala¬ 

pos vizsgálatából kiderült, hogy a kérdéses alak egy egész 

nj faj, mely az Alveolinától lényegesen különbözik. 

Külsejét tekintve ez alaknak, úgy az némi hasonlatos¬ 

ságot mutat az eddig ismert orsó alakú foraminiferákhoz, 

belső szerkezetére nézve azonban eltér ezektől. Ugyanis az 

Alveolina héja átlátszatlan, homogén és porczellánszeríí; a 

fusuliná-é üvegnemű és átfúrt ; mig a Loftusiáé határozot¬ 

tan szemcsés és nem likacsos szerkezetét véve általában 

úgy viszonylik az Alveolina és Fusulinához, mint a Trocha- 

mina a Cornuspira és Spirillinához. 

Vára a Lofiusiának gömbölyitett, nyújtott orsóalaku; 

némelyike a vékonyabb példányoknak mint p. a mi példá¬ 

nyunk, kihegyesitett, mig a vastagabbak inkább legömbölyí¬ 

tett véggel bírnak. Külfelületük igen rongált állapotú, mi 

onnan is származik, hogy a befoglaló kőzetből bajosan vál¬ 

nak ki. Egyes példányokon alig kivehető csekély barázdá¬ 

kon kívül nem észlelhetni külsejükön semmiféle ékesitést, 

mint általában a homokos szemcsések külső ékesitésekre nem 

igen hajlandók. Hosza 50—70 mm. és vastagsága egész 

30 mm. Teste meszes kötőanyaggal tapasztott mészhomok¬ 

szemekből álló, 15 — 27 tekercsszerűen göngyölített menete¬ 

ket képező héjból épült, mely menetek egymást teljesen fe¬ 

dik. Fogalmat nyerünk róla, ha egy Rotalinát tengelye irá¬ 

nyában kinyújtva képzelünk. 

Belsejére nézve mind a Rotalina, mind a Discorbinára 

emlékeztet. A spirálist kamrákra osztó válaszfalak ferdék, 

a másodlagos septák az előbbeniekre azonban merőlegesen 

helyezkednek. Központi tokkal vagy nucleussal aLoftusianem 

bir. A spirális egy külső át nem fúrt, vékony, compact lemez¬ 

ből áll, mely alatt egy második, labyrinthikus szerkezetű ré¬ 

teg van, a melyből ismét a szintén labirinthikus, de lika- 
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lanok és durva anyagúak. Az első menet által képezett fírt 

szivacsnemű meszes anyag tölti ki. Alakunk belszerkezetét 

igen szépen tiinteti elő ezen vékonycsiszolat vagy pedig na¬ 

gyított s igen sikerült fényképe, melyet Dr. S eh ie maiin 

úr szívességének köszönök, ki azt a m. kir. József-műegye- 

tem, Dr. W artlia V. tanár ur vezetése alatt álló laborá- 

tori urnában készité. 

A Loftusia belső structurájának tanyulmányozását nagy 

mértékben nehezítették részben az infiltratió, részben~pedig a 

durvább anyag, melyből képződött s általában igen bajos lett 

volna az, ha előbb a Parkeria belszerkezete nem lett volna 

ismeretes. 

Csak Perzsiából ismeretes, állítólagosán egy eocán 

korszakból való kékes, márgás mészkőben. 

Megemlítendő még azon körülmény, hogy a Loftusia 

egyes példányai belsejében többféle apró foraminiferákat 

észlelhetni, melyek támaszokat nyújtanak arra nézve, hogy 

a tenger mily mélységében éltek. Ilyenek: Biloculina rin- 

geus, Lmk. B. contraria, D’Orb. Trilosulina oblonga, 

M n t g. Tr. trigonula, Lmk. Tr. tricarinata, D’Orb. Quin- 

queloculina seminulum, Li nn. Spiroloculina planulata, 

D’Orb. Trochammina incerta, D’Orb. Planularia longa, 

Cor n. Textularia sagittula, D e f r. T. variábilis, W i 1 1. 

T. pygmaea, D’Orb. Bigenerina nodosaria D’Orb. Discor- 

bina s}>. Rotalia Bucarii L i n n. Egyébbiránt magában a 

kőzetben is fordulnak elő Loftusiával együtt foraminiferák : 

Spiroloculinacanaliculata, Czj z. Valvulina Austriaca, D’O r b. 

Cristellaria. sp. Dentalina, sp. Bulimina ovata, D’O r b, Pla- 

narbulina ammonoides, D’O r b. Rotalia Schroeteriana, P & J. 

Nummulina sp. Utóbbi egy jellemző alsó harmadkori alak. 

Említett két foraminiferanem ugyau már egynéhány 

év előtt a Philosophical Transactions of the R. Soeiety of 

London. 159. kötetében publikáltatott, de mivel most tér- 
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mészetben van előttünk, azért bemutatásukat most sem tar¬ 

tottam még elkésett dolognak. 

Végre a harmadik, melyet szerencsém van szintén 

természetben bemutathatni, a Saccammina Cár- 

téri B r a d y, egyik képviselője a Litnolida családba 

tartozó, fossd és élő nemnek. 

Ez az előbbieknél sokkal kisebb, csak egész 3-2 mm. 

hoszu, mely az óriási elnevezésre már nem ’ tarthat 

igényt. Váza szabad, gömbölyded, orsó vagy körte alakú 

s egyes vagy több csőalakuan meghoszabitoV, végükön 

összefűzött kamrákból áll. Szövezete homokos és tö¬ 

mör; felülete majdnem sima. Belső felülete rendesen ráuczos 

s többé-kevéssé labyrinihikus, ritkábban sima. E fajt Brady 

a „Monograph of carbonif. & perm. foraminifeiau-jában és 

pedig Angol-, Skóthon és Belgium szénmészkövéből is¬ 

merteti.*) 

Mint az emlilett műhöz csatolt táblázatokból is kive¬ 

hető, a Sac. Carteri csakis a szénkorszakra látszik szorítkozni, 

a permiben előfordulása nem volt konstatálható. 

A szerkesztők mondanivalója. **) 

(Társulatunk t. tagjai, a t. tanári kar és általában a hazai tudomá¬ 

nyosság pártolói különös figyelmébe ajánlva.) 

A „Földtani Közlönyt szerkesztősége ez évvel 

uj kezekbe jutott. A volt szerkesztőség azon nyugodt öntu¬ 

dattal léphet vissza az évek hoszu során át buzgalommal 

viselt eme tisztségről, hogy kötelességének eleget tett. Nem 

lehet e sorok célja bírálatot hozni egyfelől a volt, másfe- 

*) Palaeontograph. Soc. London 1876. 

**) Múlt. számunkból a közlemények összetorlódása folytán 

elmaradt. 

5 
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löl talán túllicitáló programmot adni a jelenlegi szerkesztő¬ 

ségről, hanem röviden kötvonalozni akarunk égyetmást, a 

mi legjobb meggyőződésünk szerint okvetlenül szükséges 

úgy a tudomány, mint társulatunk érdekében. 

Köztudomásúlag a természettudományok terén is ha¬ 

zánk még jóval a nyugat mögött áll. Bár az irodalomtör¬ 

ténet tanúsága szerint már rég idők óta foglalkoztak egye¬ 

sek a természetrajz művelésével és napjainkban is számra 

nézve csekély bár, de jelentőség cs munkásság tekintetében 

a külföldnek nem sokat engedő szakférfiúink szakadatlanul 

működnek a természettudományok, jelesül a természetrajz 

terén, de tekintettel arra, hogy mig a múlt kétségtelenül 

érdemdús munkásai a tudomány mPg ismertetése, 

a közelmúlt munkásai pedig annak nemzeti irodalmunkba 

való átültetése, illetőleg megalapításával fog¬ 

lalkoztak és addig a természettől minden irányban meg¬ 

áldott szép hazánk roppant tömeget nyújt a természetrajz 

művelőinek : hazánk természetrajzának tudományos földol¬ 

gozása a legoptimistább szem előtt is, a meszi távol kö¬ 

débe merül. 

Az állattan és növénytan, hogy avval egy vagy más 

irányban csak kissé is sikeresen foglalkozhassunk, nem igé¬ 

nyel terjedelmesebb előismereteket, azért átalában a legtöbb 

pártolóval bir. 

A földtan és ásványtan azonban nem része¬ 

sül, nem részesülhet ily á t a 1 á n o s pártolásban. A he¬ 

gyes vidéken lakozók, bár kétségen kiviil érdeklődnek a 

hegyeik mélyébe zárt dolgok iránt, de azok földtani viszo¬ 

nyainak megismerésével már csak azért sem foglalkoznak, 

mert az terjedelmesebb, úgy elméleti, mint gyakorlati elő¬ 

ismereteket föltételez. Az egyes szebb ásványpéldányok 

csodáló nézőre mindig találtak, de azokért lelkesedni a tö¬ 

meg, a nagy közönség soha sem fog; ennek oka nemcsak 

a földtanra előbb felhozott, hanem egyúttal az is, hogy az 
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ásvány, legyen külsejére bármily szép is, a kedélyre, 

az emberek eme fő fő rugójára, átalában közönyösen hat. 

Napjainkban is tényleg könyii szerrel, sőt talán ujja- 

inkon is fölsorolhatjuk szakembereinket a tudományos ás¬ 

vány-földtan terén, és egy tekintet az egyetemi hallgatók 

beléletébe meggyőz arról is, hogy a jövőben sem nyerünk 

kedvezőbb képet ez irányban. 

Vegyük most a magyar korona öszes országainak 

5,600 □ mértföldnyi nagyságát, a mely ásvány-földtani 

tekintetekben a világ legnevezetesebb területei közé tartozik 

és rögtön előttünk áll a tömeg és a szakerők aránytalansága 

miatt az a kétségkívül sajnos tény, hogy hazánk e téren 

még anyira hátra van, miszerint ez ideig Sem egy eredeti 

vagyis nemzeti és kimeritő „M agyar hon földtana" 

sem pedig „M agyar hon ásványai" sem áll ren¬ 

delkezésünkre.*) 

Itt rögtön azonban kész örömmel mondhatjuk azt is, 

hogy mind a két emlitett mii szakférfiaink legelőkelőbbjei 

által munkálatba vétetett és nemsokára átadható is lesz a 

nyilvánosságnak. 

Ha most figyelmünket e tényekkel szemben a termé¬ 

szetrajz ágainak úgy tudományos, mint átalános értéke, 

jelentőségére irányozzuk, távol hagyván minden olyast, mi 

elfogultságnak volna nevezthető, a földtan jelentőségét, cél¬ 

ját abban találjuk, miszerint megoldja a tudomány és pe¬ 

dig a kézzelfoghatóság terén mozgó tudomány világánál 

azon óriási föladatot, mely célul tűzi ki a föld előállásának, 

nemkülönben a szerves lények föllépésének mikéntjét, tehát 

módját és talán okát is kideríteni. 

E nagy föladat megoldása meggyőződésünk szerint 

*) Ha 30 szakembert veszünk is föl — a mely szám határozot¬ 

tan nincs meg — úgy egy egyénre a tudományos földolgozás céljá¬ 

ból csak 186.6G □ mértföldnyi terület esik! 

5* 
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a földtanra vár, ide értve öszes mellék és társ-ágait és 

ennek folytán a figyelmes olvasóra bízzuk a földtannak a 

a tudományos jelentőség- tekintetében való méltatását. 

De az iparés a gazdaságra is igen fontosak, nélkülözhetet¬ 

len az ásvány-földtani biztos ösmeretek ; ez oly anyira szem 

előtt fekvő tény, hogy indokolását fölöslegesnek kel! tarta¬ 

nunk. 

A földtan és társtudományai tehát előkelő sze¬ 

reppel bírnak úgy a tudomány, mint a gyakorlati élet 

terén és valóban boldog azon ország, mely e tekintetben 

fölmutathat egy szilárd alapon nyugvó épületet, a mely 

tehát kimerítő hazai földtannal bir ! Tudjuk hazánk elma¬ 

radottságát e téren és előtüntettük hazánk föltdana mi¬ 

előbbi fejlesztésének szükségességét. És e pont az, a melyben 

a tudományos szükséglettel társulatunk, a „M agya r- 

h o n i Földtani társulat" érintkezésbe lép. 

Társulatunk alapszabályainak ugyanis első cikke igy 

szól: „A magyarhoni földtani társulat tudom á n y o s 

egylet, melynek célja: a földtan mivelése és a földtani 

ismereteknek az országban való terjesztése". 

Minden tudomány művelése két irányban kell, hogy 

történjék. Az egyik irány az anyag illetőleg adat¬ 

gyűjtés, a másik a gyüjtöttnek földolgozására, tehát ér¬ 

tékesítésére vonatkozik. Hazánk földtana — jólehet főleg a 

magyar királyi földtani intézet évkönyvei folytonos mun¬ 

kásság és hangyaszorgalomról tanúskodnak — még az 

egyik irányban sincs még a kellő kiterjedésű alapvetésen 

túl is. E tekintetben, nehogy félre értessünk, szabadjon egy 

hasonlatot alkalmazni. 

A gránit, ipari tekintetekben köztudomásúlag igen 

fontos. A mautkauseni gránit játsza átalában az első szere¬ 

pet a különböző helyeken előfordulók között. Hazánkban is 

az övé volt és jelenleg is az első hely. 

Ebből azt lehetne következtetni, hogy hazánk gránit- 
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jai a mauthauseni mögött állanak ipari tekintetekben. Pe¬ 

dig ez határozottan nem áll. Mert a magas Tátra grá¬ 

nitja egy színvonalon van, ha épen fölül nem múlja azt. De 

hát miért nem használják mérnökeink, építészeink ezt 

föl ? Mert nem áll rendelkezésükre, nem lehet oly könyen 

és olcsón szállítani a közlekedési hiányok miatt, mint a 

mauthausenit. Ezért háttérbe szorul a közönség előtt, alkal¬ 

mazásba nem jöhet, csak a forgalmi viszonyok kedvezőbb 

fordultával. 

Ily forgalmi akadályok, hozzá tevén még a munkás 

kezek hiányát is, gátolják a hazai földtan épületének ki¬ 

emelkedését és majdan közhasznúvá tételét is. De épen ez 

akadályokat legalább legyőzni akarni a magyarhoni 

Földtani Társulat egyik föladata, a föld¬ 

tani ismeretek terjesztésével. E tekintetben társulatunk tisz¬ 

telt tagjai sokat tehetnek és hozzájárulhatnak nyomatékos 

módon nemzeti nagyságunk i g a z i alapja, a tudomány 

előmozditásálioz. 

Ezt kifejtendő, a legelső kérelem a társul a t ter¬ 

jesztése, és igy a földtan barátainak, pártolóinak je¬ 

lenleg még kis körének tágítására vonatkozik. 

Erre vonatkozólag meggyőződésünk szerint hazán le¬ 

li a n minden, még oly szigorúan szakközlönynek is — a 

minő volt és ezentúl is leend a „Földtani Közlönyt a tár¬ 

sulat alapelvénél fogva, — kell legalább egy rovattal bírnia, 

mely közérthető, tehát egyúttal közemészthető is. E 

nélkül a pártolók száma, a kiktől minden társulat vi¬ 

rágzása , ha nem is kizárólagosan fő, de igen jelen¬ 

tékeny részben föltételezve van, csak is a közvetlenül 

érdekelt egyénekre szorítkozik ; ennek igazolására a példák 

előttünk voltak és vannak. 

Ily rovat a „Földtani Közlönyében a Vegyesek 

rovata, a melyet élénkké tenni a szerkesztőség igye¬ 

kezni fog. Ezen kivül, ha a szükség úgy kívánja, kész 
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örömmel nyitunk egy uj rovatot is, a „Kérdése ku ro¬ 

vatát. 

E rovat leendő megnyitására a mondotton kiviil az is 

indit, hogy alkalmat nyújtsunk társulatunk tisztelt tagjainak 

előforduló esetekben a tudomány mai állásának megfelelő 

válaszokban a netán fölmerülő kételyek, nézpon- 

t o k vagy á t a 1 á u o s, bármily elemi kérdések 

tisztába hozatalával meggyőződést szerezni arról, hogy a 

földtan és társtudományainak baszna és fontossága mily 

nagy és igy annak minél szélesebb körben való terjesztése 

mily kivánatos. így szives örömmel fogunk a hozzánk inté 

zendő, szakunkba vágó kérdésekre terünkhöz mériten vála¬ 

szolni és az ezáltal elérendő eredmény megbirálását az 

időre, e legelfogulatlanabb és igy legigazságosabb birálóra 

bízzuk. 

Ezen kívül társulatunk t. tagjai — leginkább a vidé¬ 

ken lakozók — kik velünk együttesen egy lánccá vannak 

ös'/.efüzve, a tudomány gyarapításához nyomatékosan hoz¬ 

zájárulhatnak és ugyan főleg az adatgyűjtés terén. 

E tekintetben a következőket bátorkodunk t. tag- 

társaink figyelmébe melegen ajánlani. A földtanilag vagy 

az ezzel rokon szempontokból érdekes területen lakozók, de 

egyátalábau hazánk bármely pontján lakozó t. tagtársaink, 

helyi viszonyaikhoz mértten szíveskedjenek figyelmüket az 

időközönként megjelenhető és az itt alább fölsorolt főbb 

esetekre irányozni és az észleltekről a legegysze¬ 

rűbb módon és a legrövidebb idő alatt a tár¬ 

sulat titkári irodáját (Budapest, nemzeti 

múzeum) értesíteni. 

Ilyenek lehetnek : 

1) földrengések; 

2) meteorhullások; 

3) hegycsusza mlások; 
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4) b a r 1 a n g o k fölfödözése vagy már ösmertekben 

lelt újabb dolgok, vagy talán mellékágakra vonatkozó ész¬ 

leletek ; 

5) források ujabb előjövetele vagy időszaki 

források észlelése; 

6) ásványlelbelyek vagy ritkaszép 

ásványok, vagy kövületekről való tudósítások. Ez 

is egyike az úgynevezett „nyílt sebeinknek/' A vidéken 

magánosoknál, itt ott a középtanodai gyűjteményekben, a 

helységliázánál, itt a padláson öszeliányva, amott a pin- 

czébe ledobva, mint kirándulások alkalmával erről többek¬ 

nek meggyőződni alkalmunk nyílt — gyakran igen becses 

dolgok, sőt unikumok is hevei nek! Ott bevernek anélkül, 

hogy értéküknek megfelelő helyen kiállítva, tehát nemzeti 

közkiucscsé téve, vagy tudományosan földolgozva lenné¬ 

nek. A középtanodáknak instruktiv példányokra van első 

sorban szükségük, a magános emberek pedig a hazai tudo¬ 

mány szempontjából lemondhatnak ama dicsőségről (?), 

hogy évente egyszer — talán a bácsit napján — elő¬ 

kerestetve a porlepte ásványokat, illetőleg csontmarad¬ 

ványokat, bemutathassák azokat csodálkozó vendégeik¬ 

nek. Meg vagyunk győződve, mert tények állanak rendel- 

kézésünkre, hogy mind a magyar nemzeti Muzeum, mind 

pedig a magyar királyi Földtani Intézet gyűjteményei rop¬ 

pant sokat nyernének a becsesség szempontjából és roppant 

sokat nyerne a tudomány, ha igy a hazában szerteszórva 

heverő példányokat megszerezni, vagy legalább a földolgo¬ 

zás czéljából hollétökről tudomást venni lehetni! T. tag¬ 

társaink figyelmét e pontra nem győzzük eléggé 

fölhívni, mert egy rövidke értesítés, melynek alapján az il¬ 

lető dolog megvizsgáltatnék, nagy eseményt idézhet 

elő a tudományban! 

Ezekből t. tagtársaink láthatják, hogy csekély fáradt¬ 

sággal mily fontos szolgálatokat tehetnek az édes anya, a 
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hazának. Mert minden, mit a tudomány vagy a társadalom 

szempontjából is teszünk, a hazának van az téve. 

A szerkesztőség igy fogja föl a ,,Földtani Közlönyt 

és saját működési körének beosztását és ily irányban fog 

erejéhez mértten dolgozni. 

Bizalommal fordul úgy a tudomány vezéi'férfiai, mint 

a társulati tagokhoz és kötelességének minden irányban 

megfelelni a jelszava. A szerkesztők. 

Irodalom. 

jZeitscliril't íiir Krystallographie und Mineralogie.“ 

Ily cimmel Engelmann W.-nál Lipcsében 1877. ja¬ 

nuár havában megjelent Groth P. által szerkesztve egy 

uj tudományos folyóirat. 

E folyóiratra, melyre főleg a gyorsan fejlődő kris¬ 

tálytan és a szak erők csoportosítása, egyesitése czéljából 

már égető szükség volt, el nem mulaszthatjuk szakembe¬ 

reink figyelmét fölhívni. Az előrajz szerint e folyóirat tel¬ 

jes repertórium a akar lenni a kristály és ásványtan 

ö s z e s terein történendő önvádatoknak és ha végig te¬ 

kintünk a munkatársak névsorán, ennek megfelelőleg való¬ 

ban képviselve látjuk a világ szakembereit. 

E névsort érdekességénél fogva itt adjuk: D’A elm¬ 

ard i A Pisa, A r z r u n i A. Strassburg, Baumhaue r 

H. Lüdingshausen, B o d e wi g C. Strassburg, B o m b i c ci L. 

Bologna, Brezina A. Bécs, Brögger C. Christiania, 

Cossa A. Turin, Dana J. New-Haven, Dana Edw. S. 

New Ilaven, Eck H. Stuttgart, Erofejeff M. Petersburg, 

Fi se he r H. Freiburg, Frenzel C. Freiberg, Genth 

Philadelphia, Gr a ttarolla G. Florenz, Haushofer 

C. München, Klein C. Heidelberg, Klocke F. Freiburg, 

Knop A. Karlsruhe, König A. Philadelphia, N. von Költ¬ 

se h ar o w Petersburg, Kopp H. Heidelberg, Kren ner 
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J. S. Budapest, V. von Láng' Bécs, A von Lasaulx 

Breslau, Laspeyres H. Aachen, Lewis W. J. London, 

L u d w i g E. Bécs, S t o r y - M a s k e 1 y n e London, Miller 

W. H. Cambridge, Müller J. Basel, Rammelsberg C. 

Berlin, G. vöm Rath Bonn, E5- von Reusch Tübingen, 

Sadebeck A. Kiél, Scacchi A. Nápoly, Schrauf A. 

Bécs, S e 11 a Qu. Róma, S o h n k e L. Karlsruhe, S p ezia 

G. Turin, S t r itv e r J. Róma, T o p s ö e H. Kopenhagen, 

Tschermak G. Bécs, Ulricli G. Hannover, Uzielli 

Róma, Weissbach A. Freiberg, V. von Zepharovich 

Prága, Zirkel F. Lipcse. 

Az első füzet mindjárt igazolni látszik a kitűzött célt, 

mert a 6 ívre terjedő, csinosan kiállított, 4 kőnyomata 

tábla és 9 fametszettel ellátott példány 8 eredeti éri ekezést 

és 32 kivonat, illetőleg jegyzet és értesítést tartalmaz a 

kristály és ásványtan mondhatni minden teréről. Az érte¬ 

kezések között a bonni egyetem hirneves tanára Gerhard 

vöm Rath az arany kristályosodásáról közli vizsgálatait 

és a vöröspataki arany levélszerü, eltorzult kristá¬ 

lyokból álló egy gyönyörű példányát bámulatos türelemmel 

a legkisebb részletéig elemezve, föloldja azt kristálytanilag. 

Ez nemcsak azért, mert az arany utánzó alakjainak meg¬ 

oldása eddigelé ily szigorú tudományos részletezéssel nem 

észközöltetett, hanem azért is kiválóan kell, hogy fontos le¬ 

gyen előttünk, mert hazánk termékére vonatkozik. Jövő 

számunkban közölni fogjuk ez értekezés kivonatát és ismé¬ 

telten e nagy fontosságit vállalatot szakembereink figyelmébe 

ajánljuk. 

A füzetek megjelenése nincs határozott időhöz kötve, 

hanem az öszegyült anyag menyiségétől tétetett az füg¬ 

gővé. Hat füzet — egy-egy 6 — 7 Ívnyi tartalommal — egy 

kötetté leend kapcsolva, a minek öszeállitása valószínűleg 

egy évet vesz igénybe. A nagy 8°’-bau kiállított, kb. 40 iv- 
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nyi kötet ára legfölebb 30 márkára irányoztatok elő — 

circa 18 frt — és az előfizetést bármely könyvárus utján, 

vagy közvetlenül a kiadóhoz fordulva lehet eszközölni. 

(S. S.) 

„Zeitschr. dér deutsclien geolog. Ifes. XXVIII. líd. 1 líeft.“ 

Herm. Credner. Die Küstenfacies desDi- 

luviums in dér sáchsischen L a u s i t z. 

Azon hegyláncz, mely a szász- és csehországi határkerület¬ 

hez tartozva, ReichenbergtŐl Csehországban nyugatéjszak- 

nyugati irányban Stolpen és Bischofswerda közeiéig vonul 

s csak Drezda környékén alacsonyodik, a Jeschken-hegység, 

a chrisdorfi, lausitzi hegység s ama hegyes dombos granit- 

fensikből áll, mely Rumburg s a szász cseh Svájcz közt 

egyrészt, Bautzen és Stolpen közt másrészt terjed. A diln- 

vium partfáciesének tanulmányozására azért oly alkalmas a 

begyvonulat, mert gerincével mindenütt a diluviális víztükör 

szintje fölé emelkedvén, igen hosszú kiterjedésre a dilu¬ 

viális vizek déli, élesen jelölt partját képezte. 

A szerző 1-ször a felső lausitzi gránit- 

h e g y s ég éjszaki lejt jén, a S p re e és Elba közt el¬ 

terülő diluviumot tárgyalja. 

Ha e vidéknek topográfiái viszonyait tekintetbe vesz- 

sziik, azt látjuk, hogy az éjszaknémet diluvium vizei a felső 

lausitzi hegyvidék éjszaki lejtőit ugyan borították s hogy ez 

utóbbi a diluviális partot képezte, azonban egy ten¬ 

gerág által a szárazföldtől elválasztva, három német mér¬ 

földnél hoszabb, ama parttal párhuzamos granit-szirtfok a 

víz tükréből kiemelkedett; innen kezdve a víztükör csak 

ritka szigetek által félbeszakítva, éjszak felé, mesze egé¬ 

szen Skandináviáig terült el. 

A diluvialtenger e partjának lerakodásai oly szem¬ 

pontból vizsgáltattak meg, hogy a következő két kérdésre 
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lehessen feleletet adni: először, meddig értek a felsőlausitz 

diluvialvizei a mostani tenger tükre fölé V és másodszor 

nyert-e az ottani diluvium egy külön partfáciest és mily 

mérvben változik e diluvium kiképződése hajdani partvona¬ 

lától való távozásával? 

A lausitzi gránit hömpölyei, melyek a diluviumban 

előfordulnak, egészen morzsalékosak és kiszedve, csakhamar 

szétporlanak, ellentétben a közvetlenül mellettük fekvő, még 

tökéletesen friss skandináv gránitokkal. 

A 415 rn.-rel a tenger színe fölött fekvő crumberms- 

dorfi granitgerinczen a diluviumnak még nyoma sincs, 

mit az ottáni vasúti bevágás bizonyít. 400 met. magasság¬ 

nál pedig, a nagyon elmállott grániton közvetlenül tele¬ 

pülve, a durva diluvialkavicsnak egy méternyi vastag padja 

lép fel, mely az odavaló kvarcz-, bazalt- és morzsalékos 

gránit hömpölyein kívül igen sok, egész ökölnyi nagyságú 

tűzkövek, vörös földpátban dús gránitok-, gneisz-, vörös 

kvarczporyphyr-, világos vörösös Dala-kvarczitok- és amphi- 

bolpalákból áll. E kavicsot 1 met. vastag homokos agyag 

(Lehm) fedi, mely egyes kis tűzkövet tartalmaz, fekveten- 

ként sok belemosott granitmorzsalékot mutat s ez által mint¬ 

egy rétegesnek tűnik fel. 

A diluvium jellege változik, minél inkább közeledünk 

annak majdnem kizárólagos területéhez, a síksághoz. A mos¬ 

tani tenger tükre fölött legmagasabban kiemelkedő, mint¬ 

egy 330 met.-re leérő övére nézve a következő sajátságok 

szolgálhatnak jellemző ismertető jelekül: 

1. A parthoz közel lerakodott diluvium átlag csak cse¬ 

kély vastagságú ; 

2. azért az erosio is igen erősen működött rajta, oly- 

anyira, hogy a lerakodás nagy vésze már eltűnt; 

3. eredeti kiterjedése, a partöv szigetei- s szirtei soka¬ 

sága által sok ízben félbeszakítva volt ; 
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4. az odavaló (lausitzi) anyag igen lényeges szerepei 

játszik a kavics, homok s agyag öszetételében ; 

5. a skandináv kömpölyök csak csekély méretitek 

(rendesen dió), egészen ököl nagyságig; 

6. a felső dilnvium, azaz a liöm p oly tartalmú agyag, 

(Geschiebelehm), mely máskülönben gyakran nagy menyi- 

ségii vándortömböket szokott tartalmazni, elterjedésének e 

legmagasabban fekvő övében legtöbbnyire csak igen kevés 

és apró bömpölyöket rejt ; 

7. a dilnvium különböző tagjainak egymásra való kö¬ 

vetkezése a partfáciesben nem ugyanaz, mint a szomszédos 

síkságban; igy például a kavics gyakrabban a rétegek al¬ 

ján lép fel mint a homok fedőjében, ez utóbbival különben 

sokszor felváltva mutatkozik, szóval határozott rend nélkül 

települve tűnik elé, holott Jentzscb A. szerint. Drezda és 

Lipcse környékén a homokot, tőle élesen elkülönítve, min¬ 

dig fedi. Maga a homok itt gyakran nagyszámú durva gö- 

rélyeket s bömpölyöket tartalmaz, úgyhogy hömpöly-homokká 

(Geschiersand) válik. Plastikus, tiszta agyag (Tkon) vagy 

homokos agyag (Lehru) betelepülései igen gyakran láthatók 

a homok* és kavics szintjében. 

A szerző a dilnvium e fáciesére nézve egy jellemző 

példát hoz tel, mely szerint 345 met. magasságnál a tenger 

színe fölött a dilnvium alulról fölfelé a következő taglalást 

mutatja: a) d u r v a, laza kavics igen sok tűzkővel, 

ökölnyi nagyságú, éjszakvidéki gránit-, gneisz-, kvarcz-, 

labrador porphyir és Dala-kvi rczit darabokkal, melyek mellett 

igen sok lausitzi gránit- és bazalt-kömpöly fordul elő ; b) 

durv a, morzsalékos homo k, sok a lausitzi gránitból 

való kvarczczal ; discordant párhuzamos szövetet mutat ; c) 

sárgásbarna, kövér, képlékeny a g y a g, a homoktól 

fönt és lent élesen határolva; d) finom kvarcz homok, 

tűzkő-szálkákat és vörös földpát-szemecskéket tartalmazva ; 

e) az alsó diluvium rétegei fölött, discordant településsel, a 
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tűzkövet tartalmazó, homokos d i 1 u v i a 1 agyagnak 

(Lehm) egy nem vastag rétege. 

Minél csekélyebb magassága régiókba szádunk le, an¬ 

nál nagyobb mérvben változik a diluvium jellege és 330 

niet.-nél már a legnagyobb hasonlatosságot tünteti föl a di- 

luviumnak még csekélyebb magasságnál általában uralkodó 

képződési módjával.' A bömpöly tartalmú agyag most bővel¬ 

kedik éjszakról ide hordott hömpölyökben, nevezetesen 

annak alsó, közvetlenül a kavicson és homokon fekvő öve 

helyenként egészen sünien tartalmazza e bömpöíyöket. Ez 

utóbbiak most sokkal nagyobbak, ámbár a vándor tömbök- 

hez képest, mint ezek a síkságban közönségesek, még min¬ 

dig kicsinyek. A kavics most tiszta éjszakvidéki jelleggel 

bir, a lausitzi gránit-, kvarcz- és bazalt-görélyek eltűnnek 

s kizárólag skandináv balti anyag lép elénk érdekes válto¬ 

zatosságában. 

Mint a 400 — 300 m. közt a tenger színe fölött 

fekvő partöv, úgy a s i k a b b vidék (300 — 200 m.) di- 

luviuma is két osztályba hozható, ú. m. az alsó d i 1 u- 

v i u m, mely uralkodóan b o m ö k- s kavicsból áll 

és a f e 1 s ő d i 1 u v i u ni, az u. n hömpölyös agyag 

(Gescbiebelehm), mely amazon discordant települ. 

Ezen alsó diluvium homok- és kavics-rétegeire nézve 

megjegyzendő, hogy azoknál a durva anyagnak a finom¬ 

ból való elkülönítése itt általában észrevehető. A kavics 

anyaga már kizárólag vagy majdnem kizárólag éjszakvi¬ 

déki eredetű, úgy szintén a homoké is. Az alsó diluvium- 

nak a parttól távolabbra eső lerakódásaiban a kavics igen 

sok esetben a homokon települ, úgy, hogy az alsó dilu- 

yiumban egy alsó osztályt, a homokot, és egy felsőt, a 

kavicsot lehet megkülönböztetni. A homok nem ritkán 10— 

15 sőt több méternyi magas, kerek, laposan-domboru 

dombokat (buczkákat) kepez. Az agyag többnyire ugyau 
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hömpölyökben gazdag, de ezek csak jelentéktelen mére¬ 

tűek ; igen csekély (0.2—0.3 m.) vastagsággal bir. A dilu- 

víum itt sokkal nagyobb tért foglal el, mint a begyvidéken 

fellépő partdiluvium. A mondottakból kitűnik, bogy a felső 

Lausitz negyedkori lerakódásaiban két fácies figyelhető, u. 

m. 400—300 m. magasságnál egy valódi parti kép¬ 

ző d é s és egy mélyebb szintájba tartozó fácies, mely az 

éjszak-német sikság diluvium ihoz szorosan csatlakozik. 

Adéllausitzi hegység éjszaki lejtőjén, a 

S p r e e és N e i s s e-folyók közt elterülő diluvium leirása 

képezi szerző értekezésének második pontját. A lőbau- 

warensdorfi magasvidék diluvális takarója, úgy mint a 

márki diluvium, a következő taglalást mutatja : felső di¬ 

luvium, mely görélytartalmú, de sokszor ezekben igen 

szegény agyagból (Lebm) áll és alsó diluvium, 

melyet lűzkőtartalmu s képlékeny agyag (Tbon) betele¬ 

püléseit mutató homok és k a v i c s-rétegek képviselnek. 

A homok rendesen oly lazán felhalmozva mutatkozik, mint 

a friss futóhomok, nem ritkán lausitzi gránitból eredő darát 

tartalmaz és egészen jellemzők reá nézve apró tűzkődarab- 

kák; mindenütt kitűnő rétegzést mutat, mely utóbbi rende¬ 

sen discordans párhuzamos szövet alakjában van kikép¬ 

ződve. Csak ritkán áll a lausitzi alsó diluvium tiszta ho¬ 

mokból, igen gyakoriak e között durva kavics és hömpö- 

lyök betelepülései; ilyeneket különben a sárga vagy szürke, 

képlékeny agyag vagy száraz agyag (Lekm, Letten) is mu¬ 

tat. Az imént mondottakból látni, mily nagy a dél lausitzi 

alsó diluvium és a nyugatról határos Felsőlausitz partfáci 

esének kiképződési módja közti analógia. 

Mind e két lerakódásra nézve jellemző az igen jelen¬ 

tékenyen, gyakran uralkodóan jelenlevő helyi anyag, 

a diluviális homoknak mint hömpölyös homoknak való ki¬ 

képzése, valamint kavics-, képlékeny agyag és sovány 

agyag (Lekm) betelepüléseinek föllépése. A Déllausitz e tűz- 
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követ és éjszakvidéki hömpölyöket tartalmazó homok- és 

kavics-lerakódásának, szerző által megfigyelt legnagyobb 

vastagsága 12—15 métert tesz. 

A déllausitzi görgeteg tartalmú agyag (felső diluvium) 

discordans módon települ a homokon és kavicson, majdnem 

mindig nehéz, h mokos, sohasem mésztartalmú, csekély vas¬ 

tagságban lép fel és különösen a valódi magasvidéken 

többnyire oly dús görgetegekben, hogy csak kivételesen jó 

anyagot szolgáltat téglavetésre 

A hömpölyök, melyeket magába zár, a legkülönfélébb 

természetűek és eredetnek. Ezek a szomszédos lausitzi kő¬ 

zetekből, tehát bazalt-, phonolith, gránit- és kvarczitből 

erednek vagy svéd kristályos kőzetek, mint vörösös földpá- 

tok által jellemzett gránitok, syenk, kvarcz, porphyr, földpát- 

porpliyr, amphibolpala, gneisz, Dala kvarezitstb., szolgáltatták 

anyagukat, vagy pedig gottlandi, Chonetes striatella, Rhyn- 

chonella borealis, Calamopora Gottlandicát stb. tartalmazó 

silur mészkő darabokat mutatnak, vagy végre balti tűzkövek 

(ilt-ott echinidák lenyomataival, pentacrinus-száltagjaival s 

bryozoákkal j valamint a lőbaui hegyről való nephelindolerit 

nagy görkövei is találhatók köztük. 

A mi a vándor tömböknek a görgeteg tartalmú agyag¬ 

ban való elosztását illeti, általában az figyelhető, hogy le¬ 

felé az agyag mindinkább dúsabb lesz görgetegekben oly- 

anyira, hogy annak legalsóbb szintje valódi görgeteg-ré¬ 

teggé lesz, mely discordans településével éles határt jelöl 

az alatta fekvő kavics és homok felé. A mód, mely szerint 

a nagy és kis hömpölyök, többnyire tökéletesen elszige¬ 

telve, az agyagban betelepiilvék, okvetlenül kizárja azok¬ 

nak lerakodási idejében a parti hullámok által történhetett 

minden mosó és szétválogató működést, sőt azt tapasztaljuk 

beható vizsgálatnál, hogy a meddig a hömpölytartalmu 

agyagot még mint sedimentképződést, nem pedig mint ha¬ 

talmas éjszakvidéki jégáraknak valódi alapmorénáját akar- 
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juk felfogni, a vándor tömbök az iszapos üledékre esvén, 

többé-kevésbbé mélyen a laza, azokat magába záró auyagba 

besülyedtek. 

A felső diluvium, tehát a hömpölytartalmu agyag, a 

Déllausitzban mintegy 407 ra. magasságig ér a tenger színe 

fölött. Azon hegycsúcsokon, melyeke magaságot túlhalad¬ 

ják, a diluviumnak minden nyoma hiányzik A diluvium a 

lausitzi magasvidékről egy tágas öböl alakjában még mesz- 

sze terül el a délben emelkedő hegyek közé. A Zittau és 

Görlitz közt lévő tág, lapos völgyben azt lehet figyelni, 

hogy a lejtők éjszakvidéki diluviumának felső tagja, a 

hömpölytartalmu agyag hiányzik, mely úgy látszik, légből való 

lecsapódások által eltávolíttatott, azaz a Neisse-folyóba vi¬ 

tetett. Az eredetileg ezen agyag-takaróban elosztott volt 

hömpölyök azután mint ennek maradványa többé-kevésbbé 

vastag réteggé concentrálva találtatnak , mely képződés 

egészen megfelel a Haliétól éjszakra fellépő u. n. „Stein- 

ptlaster“-nak. A diluviumnak az éjszakvidéki agyag eltávo- 

littatása által napfényre jutó alsó kavics- és homokszintje 

a lejtőkön csak ritkán látható, mert ezt, a hömpölytartalmu 

agyagot pótolva, löszszerü, a lejtőket boritó agyag (Geháu- 

gelelim) fedi, melynek anyagát a vizek magasabb szintájak- 

ból lehordták. 

Mig a lausitzi fensíkon szívós, képlékeny, hömpölyök- 

ben dús, valódi hömpölyös agyagot találunk, addig a 

lapos, a Neisse völgyébe nyíló völgyekben laza, morzsalé- 

kos, gyökércsövecskékkel áthúzódott és hömpölyöktől mentt 

agyagra (Gehiingelehm) akadunk, mely itt a löszhomok 

petrográfiai jellegével bir. 

Épen úgy, mint azt más vidékek hasonnemti képző¬ 

déseiről tudjuk, a lausitzi, a lejtőket boritó agyag is helyen¬ 

ként mésztartalmú lehet, akkor csigákat és concretiókat 

tartalmaz s ez által valódi löszszé válik. E typikus lösz fe- 

kiijét egy kavics-réteg, a „Steiupflaster“ s ez alatt valódi 
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éjszakvidéki diluviális homok képezi. A folyók, mint p. a 

Neisse folyásának postdiluviális idők alatt erősen kimélyi- 

tett felső részében folyói kavics lép fel, löszszerü, a lejtő¬ 

ket boritó agyag- által fedve, mig e folyók a diluviális kor¬ 

szak óta majdnem változatlanul maradt folyásának alsó ré¬ 

szében, mint p. Görlitz mellett, a „Steinpflaster'^-en tele¬ 

pülve, valódi lösz mutatkozik. A folyók rendszerei e vidé¬ 

ken tehát a diluviumnál idősebbek, miután ez utóbbi a lej¬ 

tőket s részben a völgyek fenekét is borítja. 
(11. L.) 

Vegyesek. 

Amerikai Pterodactylusok. Amerikában u ind- 

eddig csak Kansas állam felső krétaképleteibeD találtak pte- 

rodactylusokat. Marsh tanár vizsgálódásai szerint ezen repülő hül¬ 

lők nemcsak nagyságuknál fogva nevezetesek, mert vannak olya,- 

nok, melyek 25 lábnyi szélességre terjeszthették szárnyaikat, ha¬ 

nem anyiban is különböznek óvilági rokonaiktól, hogy álkap- 

czáikban teljesen hiányoznak a fogak. Ez annál érdekesebb, minthogy 

ugyanazon lerakódásokban Marsh tanár oly madarak maradványait találta, 

melyek viszont valóságos fogakkal voltak ellátva. A kansasi Ptero¬ 

dactylusok közt legalább is hat külön fajt lehet megkülönböztetni, me¬ 

lyekből ötöt egy külön uj Pteronodon nevű nembe állít össze Marsh; 

e nemnek, egy'éb jellegei közt, azon sajátsága van, hogy a lapoczka 

csontja erősen hozzáforrt a coracoidhoz és rézsútos csuklólappal vég¬ 

ződik. A hatodik faj, mely a fentebbi jellegeket nem mutatja aNycto- 

saurus génushoz tartozik. Amaz uj génus jellemző képviselőjét Marsh 

már ezelőtt irta volt le Pteranodon gracilis neve alatt, ügy látszik kö¬ 

zéptermetű állat volt, mely kitárt szárnyai hosszában 8—9 lábat mér¬ 

hetett. I. B. (Silliman’s American Journal. Dec. 1876.) 
* 

Amerikai harmadkori emlősök. A Roky Moun- 

tain vidékeinek eocan lerakódmányaiban tett kutatások alatt Marsh 

tanár a lónemű emlősállatoknak egy uj nemét fedezte fel, mely 

ugyan az Orohippussal rokon, de korábbi és kevésbbé specia- 

isált típusában mintegy az egyenes ősnemző, jellegét képviseli, 

miért is a felfedező Eohippusnak nevezte el. Ezen nem az által 

6 
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tűnik fel, hogy úgy a felső mint az alsó utolsó premolár foga hasonló 

az előttük álló premolárhoz, nem pedig mint az Orohippusnál, az első 

igazi molárhoz. Egyébiránt mindkét állatnemnek fogképlete ugyanaz. 

Valamint az Orohippus, úgy ennek is első lábán négy, hátsó lá¬ 

bán három ujja vau; de e kívül még a külső vagyis ötödik metatarsa- 

lisnak is mutatkozik durványa. Marsh t. két fajról tesz említést, u. m. 

Eohippus validus Uj-Mexikoból és E. pernix Wyoming államból. 

Szintén uj neme fedeztetett fel a sertésnemű állatoknak, rokona 

Elotherium (Pomel) és a Helohyus (Marsh) nemeknek, melyektől 

azonban egy premolár hiánya által különbözik ; az utolsó alsó molár- 

nak jól kivehető hátsó sarka van. Ezen génus a szerző szerint érdekes 

példáját szolgáltatja oly kihalt fajnak, mely a mostani sertésben vég¬ 

ződő származási vonalon kívül esik. E nembe tartozik a Parahius 

vagusnak nevezete faj Wyomingból, mely állat a mostani vadkan¬ 

hoz mérhető termettel birt. 

Ezen sertésnemii állatoknak akkori üldözője lehetett egy farkas 

nagyságú, húsevő állat, melynek maradványai ugyanazon lerakódmá- 

nyokban találtattak. Általános jellegére nézve ezen ragodozó, melyet 

Marsh t. Dromocyon vorax névvel jelöl, sok hasonlatosságot tiin- 

tettt fel a Hyaenodonboz. Nyilván csak négy alsó metsző-foga és egy- 

egy oldalon 7 alsó mól árja volt, melyek közt az utolsó igen kicsiny 

lehetett. A feje tetején igen nagy csonttaraj (erista sagittalis) látszik. Egy 

másik alak, mely a csak Amerikában honos Tillodontia osztályba tar¬ 

tozik, Dryptodon crassus neve alatt Íratott le; uagyságra 

nézve, úgy látszik, a tapirhoz hasonlított; Ujmexikóból származik. I. B. 

(Silliman’s American Journal. Nov. 1876.) 

* 

A földtekének valószínű kora. Thomson W. ur a 

földtekének korát száz millió évre becsüli, holott Tait csak 10 -15 

millió évet enged meg. J o u n g ur azt igyekszik kimutatni hogy az 

utóbbi időhatár teljesen elégséges. „Arról biztosak vagyunk, úgy mond. 

hogy a földnek volt kezdete ; csak hogy egyikét sem fogadhatjuk el 

mindazon korszakoknak, melyeket a palaontologok mindeddig kezdő 

korszaknak jelöltek ki s ezentnl e kérdést csak magunk kívánjuk ta¬ 

nulmányozni és megoldani “ 

J a c k ur leirja azon bazalt falakat, melyek áthatolják 

déli Skótországot ; ezek mind egy pont felé látszanak egybefutni, mely 

a „loch Ri d u n“ és a „1 o eh Strivan* közti félszigeten fekszik, 

a nélkül azonban, hogy ott rendkívüli vulkáni működésnek nyoma 

volna észlelhető. Ezen bazaltok nagyobb része a miocén korszakhoz 

tartozik. 
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C r o 1 1 tdr ura földnek az egyenlítő alatti felduzzadását tár¬ 

gyalja ; megállapítani igyekszik, hogy habár egyrészt a földteke for¬ 

gásának csökkenő gyorsasága az egyenlítő alatti tengereknek szintjét 

alább szállítani törekszik, úgy másrészt, a légbelieknek a szigetek és 

kontinensek felületét koptató hatása ép azon arányban csökkenti eme¬ 

zek viszonylagos magasságát s e szerint a földteke jelenlegi alakjá¬ 

ból semmi biztos következtetést sem vonhatunk annak a megmerevülés 

percében volt alakjára. 

W i 11 i a m s o n ur helyreigazit bizonyos nagyon elterjedt hibákat, 

melyek a kőszénkorszakba tartozó több növény közti rokonság fölött 

uralkodnak. Szerinte a lepidodendrou s a sigillaria egy családhoz tar¬ 

toznak ; a calamodendron semmi egyéb, mint a kinőtt calamites ; az 

asterophyllites s a spsenophyllum nem a calamites levelei, a mint so¬ 

kan gondolják. Ezen következtetések igen fontosak a fejlődési elmélet 

tekintetében, mert a fokozat, melyet ezen typikus növények fejlő¬ 

désében állapítanak, idővel ezen elméletnek igen fontos támpontot 

nyújthat. 

Fritsch ur leírja a csehországi kőszénkorszak felső emeletéből 

való labyrinthodontokat s rovarokat. Ezen rétegekből származó növé¬ 

nyek nagy analógiát mutatnak azokkal, melyek a britt szigeteknek kő¬ 

szénkorszakból való rétegeiben is előfordulnak, de az állatok inkább permi 

typussal birnak. A labyrinthodonok hossza 25 mm. (és 1.80 m közt in¬ 

gadozik. M. J. (Revue scientifique d’Franc.e et d létr. Nr. 30. 1877. 

Congrés de Glasgow.) 

* 

A z e u r ö p a i élő és f o s s i 1 tölgy fajairól. Saporta ur ezen 

nagy növények sorát vizsgálván, köztük nevezetes eltéréseket mutatott 

ki, melyek csakugyan nem a fajok állandósága mellett szólnak. Majd¬ 

nem mindég, úgymond Saporta ur, a rokon fajok oly sorozata tűnt 

elém, melyek jellegességükre nézve különböző fokon állanak s egy¬ 

más közt szoros öszefüggésben lévén, ép oly nehéz őket külön-külön 

leírni, mint egy közös formula alá öszefoglalni. A különböző fajok 

megkülönböztető jellegei egymás között oly csekély hézagokat enged¬ 

nek, hogy ezeket akár keresztezés akár magának a polymorpliiának ha¬ 

tása könyen áthidalja. S habár a keresztezésből származott fajok kö¬ 

zött gyakran meddőket találunk, de vannak olyanok is, melyek gyü¬ 

mölcsöt hoznak s ezeket teljesen megérlelik. 

Meunier ur : a „Du Toit’s Pan'-ban (dél Afrika) előforduló 

gyémánt tartalmú homok eredetéről és öszetételéről érteke¬ 

zik, Eltekintve a finom iszaptól, ezen homok körülbelül 80 fajhoz tar- 

6* 
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tozó ásványszemeket mutat, beszámítva kőzetrészeket s az egyes ás¬ 

ványokat. 

A kőzetek közül a szerző felsorol sokféle serpentineket, egy 

gránátból és smaragditból álló szép kőzetet, egy smaragdit s ilmenit al¬ 

kotta kőzetet, egy a diabázhoz közel álló kőzetet, egy pegmatitot ía- 

gyagpalát stb. Az ásványok közül : gyémánt, topáz, gránát, smaragdit, 

bronzit, ilmenit, kvarcz, tremolit, asbest, wollastonit, calcit, opál, vörüs- 

jaspis, agát, vaskovand, limonit, stb. M. J. (Revue scient. d’France Nr. 

34. 1877. Acad. d. Sciences de Paris 5. febr. 1877.) 
* 

Egy p a r á n y hydrogén a b s o 1 u t súly a. Annaheim 

I. Fuchsinból - C20 H19 N3 H Cl — 0.0007 gr. súlyú, tehát egy kö¬ 

zel 0.5 mm. átmérőjű szemecskét borszeszben föloldott és az oldatot 

1000 c. c -nyíre hígította ; igy minden c. c.-ben még 0.0000007 gr. 

festanyag volt. Ez oldatból egy csöppet — melyből 35 jut egy c. c.-re — 

kémcsőbe hullajtva, még biztossággal felösmerhetni a csöpp vörösre 

festő hatását, főleg ha a kémcsövet ferdén fehér papírlapra állítjuk és 

összehasonlításul melléje egy más, tiszta borszeszt tartalmazó csövet 

teszünk. Tehát szabad szemmel még 0.00000002 gr. súlyú fuchsin 

észrevehető. 

Felvéve, hogy az oldat egy csöppje csak egy tümecs festanyagt v, 

tartalmaz — a menyinek minden esetre jelen kell lenni, akkor egy 

parány hydrogén absolut súlya kiszámítva 0.000000000059 gr.-ot tesz ki. 

Ugyan e kísérlet Cyaninnal - C2S H33 N2 J — is véghez vitetett. 

Egy liter borszeszben 0.001 gr. festanyag lett föloldva és az oldat 

minden csöppjében még észrevehető volt a festanyag 0.0000000285 gr. 

súlyú tömege. Ez oldatból újólag kiszámíttatott egy parány hydrogén 

absolut súlya és az 0.000000000054 gr.-ot adott. 

E két kísérletből nyert és egymáshoz meglepően közel álló 

eredményekből mathematikai határozottsággal következik, hogy egy 

parány hydrogén absolut maximál súlya O.OCOOOOOOCOö gr. E kicsiny 

súly pedig azt mondja, hogy le kell mondanunk minden időre arról, 

hogy valaha egy egyes parányi látni, vagy épen mérlegelni képesek 

legyünk. S. S. (Berichte d. deutsch. chem. Ges. Jahrg IX. S. 1151.) 
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± 
Popovics Vazul Sándor. 

Érzékeny veszteség érte társulatunkat, egyik legtehet¬ 

ségesebb és legtévekenyebb tagjának gyászos kimúlása által. 

Popovics Y. Sándor, rövid betegség után életének 29 éves 

korában f. é. febr. hó 24-én meghalt. Az elhunyt életének 

utolsó éveiben az újvidéki szerb főgymnásiumon mint tanár 

működött és valamint előbb, úgy tőkép ezen állásában a 

földtan terén élénk tevékenységet fejtett ki, nevezetesen a 

Frulca Gora hegységnek'tüzetesebb átkutatásában szép ered- 

ménynyel fáradozott. Kutatásainak eredményei a „Földtani 

Közlöny“ 1876-iki évfolyamában jelentek meg két részben. 

Apróbb dolgozatait szintén nagyobbrészt a társulat ülésein 

adá elő. A szép tehetséggel, alapos ismeretekkel és buzgó 

szorgalommal birt fiatal tagtársunk kora kimúlta fölött nem 

csak barátai és ismerősei, kik egyszersmind jellemének 

szeretetreméltőságát becsülhették, hanem hazánk öszes szak- 

férfiai s különösen tagtársai szomorkodnak. 

Béke hamvaira ! 

Társulati ügyek. 

(Szakülés 1877. febr. hú 21-én. Jegyzőkönyvi kivonat.) 

1. Dr. Szabó József ur a budai hegységben előforduló lösz 

és nyirokról, ezen képletek megkülönböztető jellegeiről és egy¬ 

máshoz való viszonyukról értekezett. (L. a jelen számban). 

2. Dr. Krenner J. Sándor ur két ásványtani nevezetes¬ 

séget mutatott be, u m. 1. a Bunsenin nevű uj ásványt, 2. az 

u. n. madárfészkeket. 
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a) A B u n s e n i n terjedelmesebb leirása a Hermáim 0. ur ál¬ 

tal szerkesztett „Természetraj zi füzetek'1 első számában 

(1877.) jelent meg. E helyt tehát csak az értekezés rövid kivonatát 

közöljük. 

Ezen uj ásványfajt az előadó' födözte fel a nagyági tellurérczek 

között és miután természetét rendszeresen kipuhatolta volna, Bunsen ta¬ 

nár tiszteletére nevezé el. Az ásvány világos szürke apró rhombos 

kristályok alakjábah' találtátifc;' á-'oP iráhyábáii kitünően hasad; a 

kristályalakok rendesen az alapprizmát, egy dómát és két vagy három 

véglapot tüntetnek fel. Az ásványnak W arthá táhár ur által esz- 

közlött íninöleges vegyelen&zése szerint a Bunsenin tisztán telin r- 

b ó 1 és a r a ü y b ó 1 á 1 1. 

b) Az u. n. madárfészkekre vonatkozólag Pejacse- 

v i c s János grófnak — Szadáról — egy erre vonatkozó értekezését 

terjesztő elő. (ismeretes dolog, hogy a mésztartalmú vizek gyakran a szén¬ 

savas ineszet nem calcit, hanem aragonit alakjában rakják le; tapasztal¬ 

hatni ezt nevezetesen a vaspát bányákban. Ez képezi a közönségesen vas¬ 

virágnak nevezett ama hófehér, gyönyörű képződményeket, melyek 

közül a stíriai Eísenerz és a magyarhoni Hodritsról származók kétség¬ 

telenül a legszebbek. - 

Ha a mész tartalmi! csepegő víz előzőleg egy üregesét váj és 

csak azután kérgezi ezt és e kis medencébe esetleg bejutott göm- 

bölyded kövecskét is aragonittal be: úgy létre jönqek a madárfész¬ 

keknek nevetett képződmények. Nagy érdekű Fodor urnák fölfödözése 

Urvölgyön, ki ott pisolith tartalmú fészkekre akadt; a pisolith 

magjául egy-egy pala vagy fakóércz darabka szolgált. Egyébként al¬ 

kotásuk megegyezik a karlsbadiakéval és itt is, mint ott, a pisolithok je¬ 

lenléte a képező viz forgómozgására utal. Előadó még annak egy igen 

szép, Pejacsevics gróf által készített rajzát mutatta be. 

3. Végül Stiirzenbaum J ó z s e f ur három érdekes f o r a- 

min ifera fajt mutatott be. (L. a jelen számban.) 

Az első titkár bejelentésére következő uj társulati rendes tagok 

választatnak meg : E r d ő d y S á n d o r gróf, személyes bejelentésére, — 

I n k e y L á s z 1 ó, Inkey B. ajánlatára, — JamnitzkyLipót, 

legfels. ítélő törvényszéki biró, ajánl. Lóczy L., — Kovács Gyula, 

bányamérnök aj. Sajóhelyi Fr., — Molnár Nándor, mérnök, aj. 

Stiirzenbaum J., — S c h e d 1 Áruul f pannonhalmi benczerendű, 

aj. Kuncze Leó, — dr. Török József, saját bejelentésére. 
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TARTALOM: 

Adatok a Fruska Gora földtani megismertetéséhez Rochlitzer Józseftől. 
A széksó kédződéséről, Dr. Wartlia Vinczétől.— Irodalom. — Vegye¬ 

sek. — Társulati ügyek. Titkári közlemények a borítékon. 

Adatok a Fruska Gora földtani megismertetéséhez. 

Irta Rochlitzer József. 

(A m. földt, társulat f. é. mart. 14-én tartott szakülésén bemutatta 
I n k e y Béla.) 

Az előttünk fekvő földtani-bányászati munkálatot, me¬ 

lyet a t. társulatnak bemutatni lesz szerencsém, szerzője 

Rochlitzer J., a vrdniki kőszénbányák igazgatója, küldötte 

be a fö’dmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minis- 

teriumnak. Tekintettel ezen dolgozat tudományos és ipari 

becsére, a magas ministerium annak szélesebb körökbe való 

elterjedését óhajtván, átengedte az értekezést, a hozzá mel¬ 

lékelt földtani térképpel és gyiijteménynyel együtt, a m. k. 
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földtani intézetnek, oly meghagyással, miszerint amaz az 

intézet egyik tagja által áttanulmányozva, a m. földtani tár¬ 

sulat valamelyik ülésén adassék elő. 

E megbízásnak iparkodom a mai előadásommal meg¬ 

felelni. 

A Fruska Gora nevű szerémségi hegység több jeles 

geológiai munkára szolgáltatott már anyagot és Dr. Koch 

Antal valamint Popovics Sándor erre vonatkozó értekezései 

után, társulatunk előtt sem ismeretlen többé. E körülmény 

iudit engem arra, hogy Rochlitzer úr értekezésének azon 

részét, mely tisztán földtani leírásokat tartalmaz, csak rövid 

kivonatban közöljem és itt-ott megjegyzéseimmel kisérjem, 

melyek leginkább az előbbi kutatásoktól való eltérésekei 

fogják feltüntetni. A Fruska Gorát szemlátomásból nem is¬ 

mervén, nem is vagyok arra hivatva, hogy a felmerülő ellen¬ 

tétes nézetek között dönthessék. 

A munkálat bányászati részét ellenben egész terjedel¬ 

mében adom, minthogy ezen van az egésznek fősulya és 

ipariigyi jelentősége. 

A bemutatandó kövületek meghatározását Jvokán János 

úr szivességének köszönöm. 

A Fruska Gora legősibb képletét a kristályos pa- 

lákban látjuk, melyek főtömege Lezimirtől É-ra kezdődik 

és gyorsan szélesedve, K. felé egész a Kulam nevű romig 

terjed. A szerző térképe még egy második, de sokkal kes¬ 

kenyebb vonalat tüntet fei, a Vrdnik selo és Lcdincze hatá¬ 

rától kezdődve egész ltemeta velikáig, a mely vonaltól Dr. 

Koch úr értekezése és térképe nem tesz említést. 

Ezen palarétegek helyzetében és Ny-K. csapásirányában 

rejlik az egész hegység alkotásának alaprajza; az újabb 

üledékes képletek szabályos sorrendben környezik a kris¬ 

tályos középtömeget. A palauemek közül legnagyobb eltel-- 
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jedéssel bir az agyagcsillámpala, de K. felé az agyagpala 

lesz túlnyomóvá. 

Előfordul még csillámpala, fagyagpala, mészcsillámpala 

stb. egymással sokféleképen váltakozva. Ezen viszonyok fel¬ 

tüntetésére a szerző a hegység déli lejtőjének több patakjában 

feltárt rétegsorozatot ir le, kiegészítvén ez által Dr. Kocli ur 

közleményeit, melyek inkább az éjszaki lejtőn látható feltárá¬ 

sokra vonatkoznak. így p. o. a Jazak-potok (patak) és 

mellékpatakjaiban a következő rétegeket találjuk, alulról föl¬ 

felé haladva : 

1. guttensteini mészkövet, *) 

2. kvarczit, 

3. fekete agyagpalát, 50 ölnyi vastagsággal, (csapása 

24 h. 5°, dőlése 60°), 

4. fagyagos-csillámos palát lcvarcz lemezekkel (80—90 

öl vast.), 

5. mészcsillámpalát, 

6. agyagpalát, agyagcsillárapalát és kvarczcsillámpalát; 

bennük egy 20 ölnyi kvarczittelért, 

7. serpentint, asbestnemii kőzet behelyezkedéssel; kísér¬ 

letek tétettek a Jarok-potokban feltárt vastaglevelii palából 

fedélpalát hasítani, de mindeddig kevés sikerrel. 

E rétegsor agyagcsillámpalájában egy 9"-nyi kvarcz- 

telér fordul elő, mely rézkovanddal és malachittal van behintve. 

A Belipotok, mely a jazaki monostor alatt egyesül a 

Jazak-potokkal, hasonló rétegsort mutat: 

1. guttensteini mészkő, 

2. vörös homokkő (werfeni), 

3. agyagpala, 

4. syeuit (70 öl), 

5. agyagpala, 

G. csillámos homokkő, 

7. syeuit (250 öl). 

*) A triász képlet alantabb még szóba kerül. 

7* 
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A felsoroltak közül figyelmet érdemel a s y e n i t- 

nek nevezett kőzet, mely a rétegsorban két hatalmas behe- 

lyezkedést képez. A beküldött kőzet gyűjteményben az e 

névvel jelölt két példányt megvizsgálván, az elnevezés hely¬ 

telenségéről csakhamar meggyőződtem. A finom szemcsés 

kőzet fehér földpátból, kvarczböl és fekete biotitból áll, 

tehát a gránit elegyrészeiből. A górcsövi vizsgálat sem mu¬ 

tat ezeken kívül más elegyrészeket, csakhogy a földpátok 

egy része plagioclastícus ikerrovátkosságot árul el. A kris¬ 

tályátmetszetek tiszták és rendesen növekedési távokat 

tüntetnek fel. A kvarczszemek, melyek nagy számban for¬ 

dulnak elő, rendesen szabálytalan, gyakran legömbölyített 

alakokat mutatnak és sok zárványt tartalmaznak, u. m. 

buborékos vagy tiszta üvegzárványokat és hosszú, vékony mik- 

folitliokat. Folyadékzárványokat nem találtam. A kőzet alap¬ 

anyaga igen parányi kristályrészekből álló mozaikszerti szö¬ 

vettel bir, melyben az iivegnemü basis csak alárendelten 

szerepel. 

Finomszemü gránittal van-e itt dolgunk vagy rliyo- 

1 i t t a 1, melyre a kőzet első megpillantásra emlékeztet ? 

Nem ismervén a helyi viszonyokat, a kérdést eldönteni nem 

merem, de anyi bizonyos, hogy ezen minden esetre eruptív 

kőzet a Fruska Gora előbbi átkutatni előtt ismeretlen ma¬ 

radt ; mert hasonló kőzetről sem Koch, sem Dölter, sem Po- 

povics nem tesznek enditést. 

A besenovoi és suljami patakok rétegsorozatait e helyt 

mellőzhetjük, de meg kell említenem a Suljam mellett a 

Glavica hegyen kibukkanó kvarczitot, úgyszintén azon na¬ 

gyobb kvarczittömeget, mely liesenevótól a Kulam-ig hú¬ 

zódik. Ezen kőzetben t. i. a szerző több helyen rézérczeket 

talált és reményét fejezi ki, hogy a hegység majdani szo¬ 

rosabb átkutatása csakugyan rézbányászatra fog vezetni. A 

rézércz főkép malachit, mely kéreg alakjában (Bescldage) 
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lép fel. Kisebb kvarczittömegek Lezimir, Gergurevcze és 

Görgetegnél láíliatók. 

A hegység- keleti részében levő keskeny palavonulat 

leginkább sötét agyagpalából áll, melynek 25—40 ölnyi 

vastag rétegei 1 b. 5° felé dőlnek (ÉÉK). 

Az első korszakból való lerakodmányok képviselője egy 

csekély homokkő- és palaréteg összlet, melyet a szerző tér¬ 

képén ugyan mint kőszénkori homokkövet kijelöl, de értekezé¬ 

sében valódi állásuk felett nem mer határozottan nyilatkozni: 

kőszén, avagy grauvakke, vagy épen kréta? Ez a keleti 

pkyllitvonulathoz simul és ezt egész Rerneta velikáig kiséri. 

Koclx és Lenz urak is tesznek cmlitést a carbonkori homok¬ 

kőről és culm-képletekről, de Koch ur térképén nem talál¬ 

juk azt kitüntetve. 

Ennél fontosabbnak tartom kiemelni, hogy Rochlitzer 

ur térképén triász képletek láthatók, melyekről a 

korábbi kutatók mit sem tudnak ; sőt Lenz egyenesen azt 

mondja: „triászi és jurái képletek sehol sincsenek (a Frusca 

Gorában) “. A szerző felvételei szerint a triaszi rétegek, me¬ 

lyek guttensteini mészhől és werfeni vörös homokkőből álla¬ 

nak, egy helyt, Vrdnik és Jazalc közt félbeszakítják a 

Sotzkarétegek folytonosságát, továbbá a Teocsin hegyen 

föllépvén, ettől egész Bezenovóig öszefliggő tömeget al¬ 

kotnak. 

A beküldött gyűjteményben a guttensteni mészkőnek 

felemlített példányát hiába kerestem, a werfeni homokkőnek 

ellenben egynéhány kézipéldányát, de nem kövületeit talál¬ 

tam. Tudva lévén, hogy a hasonnevű triászi képletek Sla- 

voniának más vidékein, nevezetesen az Orgiává hegy¬ 

ség két végén tényleg előfordulnak, érdekesnek tartanám, hogy 

a dolog mibenléte szorosabban vizsgáltatnék és a képletek 

azonossága kövületek által bizonyittatnék. 

Mellőzvén a juraképleteket, mint a melyeknek a Fruska 

Gora Dyomát sem mutatja, még a krétakörből való 
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homokkövet és magnesia tartalmú chalcedonos mészkövet ne¬ 

vezem, mely képletek földtani helyzetét a bennök talált 

g o s a u-fauna kétségen kívül helyezte. A krétakorszakba 

kell számítanunk, Dr. Koch szerint a s e r p e n t i n t és 

rokonkőzeteit is, melyek a Fruska Gora alkotásában fontos 

szerepet játszanak. 

Ennek elterjedésére nézve a Rochlitzer-féle térkép szin¬ 

tén némi eltérést mutat Dr. Koch felfogásától. Az döbbeni, 

t. i. egy nagy serpentin vonulatot tüntet fel, mely a beocsini 

határtól, a hegység geriuczéu kezdődve, egész Remeta veli- 

káig húzódik, nagyobbrészt a Sotzkarétegek É-i határát 

képezve. Kisebb, de egymással nem összefüggő serpentiu- 

tömegek előfordulnak Hopovonál, Vrdniknál és Besenovonál 

és még tovább Ny. felé a kristályos palák területén. 

A másodkori képletekre következnek a barma d- 

k o r soktagu és szabályos zónákban a hegységet környező 

lerakodmányai. Köztük legfontosabbak a neogén legalsó 

vagyis aquitáni emeletnek azon rétegei, melyeket Rolle a 

dél-steierországi S o t z k a helységről nevezett el. 

Minthogy ezen réteggel már teljesen átlépünk a bánya¬ 

ipar területére, helyesebbnek tartom itt már a szerző szavait 

változás és megjegyzés nélkül közölni. 

„A gyakorlati bányász szempontjából a Fruska Gora 

legfontosabb tagjaként a Sotzkarétegek tűnnek fel. Stur és 

Dr. Lenz Oskár urak meghatározásai nyomán ezen képle¬ 

tet egész biztonsággal nevezhetjük Sotzkarétegeknek. Vrd- 

niktől éjszakra nyerik legnagyobb kiterjedésüket és egész 

Neradinon túl nyomozhatok. Nyugat felé a Vrdnik Iíula 

kvarczitjára és a jegec/.es palákra települtek, éjszaknak 

egész kiterjedésük hosszában serpentin képezi határukat, D 

felé pedig lajtamész fedi őket. Már a térkép mutatja, hogy 

ezen rétegek igen számos pontján tártak fel kőszéntele- 

peket“. 

„Az eddigi tapasztalások szerint biztonsággal kimond- 
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hatjuk, hogy a vrduiki kőszéntelepet a Vrdnik helység' éj¬ 

szaki végén kibukkanó serpentin és kvarczit által félbesza- 

kitás érte, hasonlókép tovább É. felé azon kvarczit csúcsnak, 

melyen a Kula rom áll, keleti nyúlványa által. E felfogás 

szerint a telep azon része, mely a Maidan-tárna, az Oszkár- 

ereszke (Lesenke) és az I. számú Podkulam-tárna által vau 

feltárva, egy elkiilönitett kőszénteknőnek déli széle volna, 

melynek ellenkező szárnya a Podkulam II. számú tárna és 

a dobra-vodai kutató tárna által van kimutatva. Ez ugyanis 

abból derül ki, hogy a telep ezen kimagaslások közelében 

különböző dőlést mutat. Az I. számú Vrdnik-akna, közvet- 

vetleniil a ravaniczai kolostorhoz vezető híd mellett, hol a Dr. 

Lenz által gyűjtött levéllenyomatok leihelye van, a telepnek 

három padját vágta át, melyek 37.2 6és3y2 lábnyi vastag¬ 

sággal birván és egymástól 13/2 lábnyi kőzetpadok által 

elválasztva, a 23 h. irányába 14 fokkal dőlnek, mig ezektől 

D. felé a II. és III. számú aknákban, alig 300 ölnyi távol¬ 

ságra, a telep a nevezett aknák elsejében 2 ölnyi vastag¬ 

ságúnak találtatott, melyben az elválasztó rétegek (Zwischen- 

mittel) tökéletesen hiányzanak és csak épen vékony agyag¬ 

lemez által jelöltetnek. A II. sz. aknában 10. h. felé irá- 

nyodott 19 fokú dőlés, az inkább keletre eső III. számú 

aknában 13 h. felé 32 fokú dülés látható. A fúrólyukak 

egész sora kimutatta az I. és II. akna között a telep hiány¬ 

zását, ellenben nehány ölnyi vastag palásagyag és lágy 

homokkő átfúrása után kvarczitra akadtak. 

Vrdniktől a Rekecaé patak mentében É. felé haladván, 

folyvást váltakozó palás agyagot, márgás homokkövet és 

homokkövet találunk, melyek dőlése fokozatosan merede¬ 

kebbé válik; ezekre látszólag a Maidan-tárna által kimuta¬ 

tott telep következik, melynek dőlése 2. h. felé 58°. A kép¬ 

letnek félbeszakitása első pillantásra nem tűnik fel, hanem 

azon körülmény, hogy a Rekeeac patak egyik mellékvizé¬ 

ben, a Koruna patakban, a Maidan-tárnától Ny-ra, az u. n. 
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Oszkár-ereszkében a telep majdnem függőlegesen áll, és to¬ 

vább K-nek a Kula felé ugyanaz a telep igen meredek éj- 

szaki dőléssel egy kutató tárnában van feltárva és annak a 

Kula mögött föltárt teleppel való összefüggése kimutatva van, 

— a telep félbeszakítására vonatkozó fentebbi feltevést ez 

igazolni látszik. 

A Kula romja mögött a Sotzkarétegek két keskeny nyelve 

messze Ny-ra nyúl és itt is, az egész bányaterület legnyu¬ 

gatibb feltárásában, a Podkulam-aknában kimutatták a 

telepet. 

Ettől K-re még egy feltárás van a Podkulam I. sz. 

tárnában. Ezen tárna, mely a kvarczit tőszomszédságában 

kezdődött meg, 31 ölre váltakozó palás agyagon és hornok- 

kövöu halad és ezen távolságban éri el a telepet, mely 

2. h. felé G5 fokkal dőlve, összesen 8 26 öl vastagságában 

következő alkotást mutat: 

szép tömör kőszén.215 öl 

elválasztó kávébarna nyirkos pala .... 016 „ 

uiorzsalékos szén. 2 35 „ 

elválasztó hamuszinü palásagyag. 080 „ 

ismét morzsalékos szén.2'80 „ 

összesen . 8.26 öl 

Körülbelől 800 öluyi távolságban ÉK-re, már a ser- 

pentin szomszédságában, igen szép szénnek 2 lábnyi vasta¬ 

gon kibúvó telepét találták és a Podkulam II. sz. tárnán 

csapásirányában 16 ölre nyomozták, végre a széntelepet, dő¬ 

lése irányában vájt ereszkéken vizsgálták. Már az ötödik 

ölön a szén megtartván tökéletes tisztaságát, a telep vas¬ 

tagsága 1 ölre emelkedett. A telep 2. h. felé 35—40°-ot dől 

és úgy látszik, mintha a szomszédságban helytálló serpentin 

a telepen nyugodna. Ez utóbbi körülmény még feltűnőbben 

mutatkozik az u. n. Dobra voda feltárásban ; itt az egész 

telep öszvastagsága 8239"; dőlése 2. h. 5° felé 62°, és 

következő rétegekből áll : 
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Világosszürke nyirkos agyag .... . . 0-17 V) 

Tömör palás szén. . . 0-38 11 

Világosszürke nyirkos agyag .... . . 0T2 n 

Tömör kagylós törésű szén. . 0-33 a 

Szürke agyag. . . 001 n 

Tömör palás szén. . . o-2i: V 

Világosszürke nyirkos agyag .... . . 0-04 n 

Tömör kagylós törésű szén. . . 011 11 

Szenes pala . . . o-io n 

Szürke agyag . . . 0-03 n 

Palás szén. . . 1-33 11 

Kávészinü pala. . . 0T5 n 

Tömör palás szén. . . 0-21 ii 

Szürke palás agyag. . . 0'20 11 

Tömör kagylós törésű szén. . . 0*71 r 

Szürke nyirkos agyag. . . 0-12 ii 

Tömör kagyló törésű szén. . . 0*33 ii 

Szurokfényü, tömör, kagylós törésű szén . . . 029 ii 

Szürke nyirkos pala. . . 016 íi 

Tömör kagylós törésit szén. . . 0T6 n 

Szürke palás agyag. . . 0-05 11 

Tömör, kagylós törésit szén. . . 1-00 ii 

összesen . 8T2 öl. 

Erre még' egy csekély, körülbelől 2—3 láb vastag- 

agyagos homokkőréteg következik, melyhez azután a ser- 

pentin sorakozik. Itt tehát a telep áthajlik, a mi hát uj bi¬ 

zonyíték gyanánt szolgálhat Dr. Koch azon nézete mellett, 

hogy a serpentin eruptív eredetű". 

Dr. Koch ur ezen serpentint a krétakorba helyezi s e 

szerint sokkal későbbi t. i. aquitani korban lerakodott Sotzka- 

rétegnek zavargatását nem okozhatta a krétakorú eruptió. 
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Ha azonban a serpentin és a rétegek feldulása közt csak¬ 

ugyan mutatkoznék okozatos ősze függés, akkor legfölebb 

a serpentinnek régebben kitört kőzetekből való képződésére, 

vagyis a serpentinizálás folyamatára gondolhatnánk, ha t. i. 

felteszsziik, hogy ezen alakváltozás, mely tudvalevőleg ren¬ 

desen a tömegnek tetemes öregbcdésével jár, az aquitani 

kor után történt volna. 

Egyébként a Fruska Gora geológiai alkata világosan 

utalván arra, hogy a hegység emelkedése egész a neogen 

kor későbbi szakaszaiba is folytatódott, egyszerűen a végbe¬ 

ment tömegmozgásoknak tulajdoníthatjuk a széntartalmu ré¬ 

tegek gyűrődését. 

„A Sotzkarétegeknek serpentinnel való befödésének tü¬ 

neménye nem csak itt, hanem ép oly tisztán a Klanacz pa¬ 

takban és a hopovai kolostortól E-ra is észlelhető, hol a 

serpentin átvájása után a széntelepet kisérő kávészinü pa¬ 

lára akadunk. 

Hogy a Dobra vodánál feltárt széntelep azonos a mai- 

dani és podkulami teleppel, ez már a szénnek és az elvá¬ 

lasztó rétegek hasonlatosságából kiderül, továbbá azon kö¬ 

rülményből is, hogy a kibúvónál mint látszólagos fekürétcg 

mutatkozó homokkő, a kibúvótól körülbelül 20—30 ölre 

D-nek már egészen meredeken áll, még tovább D. felé pedig 

ép úgy, mint Maidánnál ismét a rendes éjszaki dőlésű hely¬ 

zetébe tér vissza. 

Keleti irányban meszebb, Klanacnál a serpentin kö¬ 

zelében nagy zavargások mutatkoznak. Egy 2 lábnyi vas¬ 

tag szénkibuvó, melyet 24 ölnyi tárnán vizsgáltak meg,, 

sokféle feldulásokat mutat, melyek az Iregtől Kanikra ve¬ 

zető ut mellett jobbra, a patakban nyitott I. sz. hopovai 

tárnában is láthatók és itt a rétegek oly öszebonyolitását 

idézik elő, mely nagy eruptív háborodásra utal. 

A rétegek átlag déli csapásirányt követtek, de any- 

nyira keveredtek ösze-visza serpentinnel , lajtamészszel 
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és homokkővel, hogy belátván ezen tárna erdménytelensé- 

gét, kis távolságra délre egy akna nyitásához kelle fognunk, 

hogy az itten gyanított és a pataknak több helyén kibúvók 

által kimutatható telep felől tisztába jöhessünk. Miután 14 

ölnyi mélységre levájtunk volt, mely munka alatt a zavar¬ 

gások szintén mutatkozának, látván, hogy a rétegek már¬ 

is egész függőlegesen állnak, keresztvájást (Querschlag) nyi¬ 

tottunk 2 h. irányába, melyen hatvan ölre különböző szi- 

nezetü, de leginkább világosszürke palás agyagon és agya¬ 

gos homokkövön áthatván, a 45-ik ölnél egy 3 ölnyi vastag 

szinpalatelepet metszettünk át. Ezen pala innét már inkább 

D-nek csapván, a keresztvájás az 5. h. felé irányoztatott 

és a 60 ölnél, a Yrdniken fölismert fekűt képező palás ■ 

agyagnak áttörése után egy 11/2 ölnyi vastag tömör szén¬ 

telep táratott fel. Ezen tiil levéllenyomatokat tartalmazó 

palásagyagot találunk, úgy mint Vrdniknél a monostor mel¬ 

lett, végre pedig a lajtameszet értük el. 

Ezek folytán a telepet ereszkék (Gesenke) által vizs¬ 

gáltuk meg, és további 20 öl kivájása után a telep dőlé¬ 

sének 60 foktól 35 fokra menő csökkenése, vastagságának 

ellenben 1 ölig való fokozódása nyilvánult. A telep tökéletes 

tiszta és tömör, törése kagylós és szene vetélkedhetik a Vrd- 

nik, Maidan és Dobravoda kibúvóinak szenével. 

Még messzebb Iv-re, Neradintól E-ra és Gergeteg köz¬ 

vetlen szomszédságában találtatott a szénnek legkeletibb ki¬ 

búvója a Sotzkarétegek területén; ez azonban a Vrdniki 

kutatómunkálatoknak időközben szükségessé vált beszünte¬ 

tése folytán tovább nem vizsgáltatott meg. Magánál Vrdnik¬ 

nél a helység tőszomszédságában csekély mélységű fúrások 

a telepet még több helyen mutatták ki. 

Tekintettel azon vrdniki és hopovói telepfeltárások 

közt létező és Klanacnál constatált zavargásokra, melyeket 

már a morintovi völgyben a magukban véve csekély kvar- 

czit áttöréseken fellépő zavarodások gyaniOattak, elhatároz- 
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tiltott, hogy az Aldovo völgyében, a hopovói zárdát és Ra- 

vanicával összekölő vonalnak mintegy felében, fúrólyuk 

mélyesztessék. A megelőző mérések szerint a fúrónak 70—80 

ölnyi mélységben kellett volna a telepet elérnie. A fúrást, 

mely kezdetben igen jól ment véghez, a 44. ölnél abban 

kellett hagyni, miután a rudazat (Gestange) eltűrése után 

a fúrólyuk aljában megrekedt fúró darabot (Bohrstiick) ki¬ 

húzni nem sikerült. Ez annál sajnosabb, minthogy az átfúrt 

rétegeknek a vrdniki rétegsorozattal való hasonlatossága 

ezen fúrásnak sikerét reméltette. 

Vrdniktől D-re egy második lyuk futatott, de a jazaki 

Belipotokban is előforduló csillámos homokkőben beszünte¬ 

tett. Az 5. ölnél ezen fúrólyuk a II. sz. vrdniki aknában 

föltárt 2 ölnyi vastag telepen átvágván, ennek feküjében 

többszínű agyagot, márgát, homokkőt és couglomerátokat 

mutatott ki, második széntelcpet azonban a werfeni rétegek¬ 

hez számított homokkövekig sem bírt földeríteni. 

E szerint jogosultnak látszik azon vélemény, mely sze- 

riut a vrdniki területen csak egyetlen egy szénteleppel van 

dolgunk, hacsak önálló telepeknek nem akarjuk tekinteni 

azon jelentéktelen közrétegek által elválasztott teleppadokat, 

melyeket Maidanból, az I. sz. Podkulam tárnából és a 

Dobravoda vidékén ismerünk. Említsük még, hogy a II. és 

III. sz. vrdniki aknákban elért telepnek egész a Jazak és 

Vrdnik közti határig való terjedése fúrások által nyert bi¬ 

zonyítást. 

A Maidan-tárnában, mely a Dr. Lenz és Dr. Kocli A. 

által Maidánban látott kibúvóktól délre vájatott, — tehát a 

telep feküjében — meglehetős menyiségü, gömbös elválásu 

sphaerosyderit tömegeket találtak. A bécsi cs. k. földtani 

államintézetben eszközölt vegyelemezésük 35 százaléknyi 

vastartalmat tüntetett fel. A tárna, mely kísérleti tárna lé¬ 

tére csak 6 öl hosszú volt, ezen vasköveknek oly tetemes 

menyiségét szolgáltatta, hogy ennek megemlítése itt igazolt- 
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nak látszik, annál is inkább, mivel a kövek vastartalma is 

nagyobb lévén sok más éreznél, melyekkel nem egy magas 

pest (Hockofen) még kielégítő nyereség mellett munkáltatik, 

figyelmet érdemel. 

Jazaktól K. felé a lajtamész közvetlenül a triászi 

mészre és a jegeczes palákra támaszkodik és a Sotzkaré- 

tegek felbukkanását nem engedi kimutatni. Már csak Lezi- 

mirtől éjszakra s innét kezdve egész Grabovóig találunk a 

lajtamész fekiijében a vrdniki palásagyag és homokkövekhez 

hasonló képleteket, melyek valószínűleg szintén a Sotzkaré- 

tegek közé számítandók, ha nem is találni bennök oly le¬ 

véllenyomatokat, melyek ezen rétegöszlet szintáját közelebb 

meghatároznák. Lezimirnél, a kristályos kőzet közelében 

lemélyesztett két fúrólyuk 17 és 24 ölnyi mélységgel ezen 

rétegeket egész az alapkőzetig áthatotta, anélkül, hogy 

Széntelepet mutatott volna ki. 

Egy valószínűleg a Sotzka rétegekhez tartozó másik 

rétegöszlet Rakovactól D-Ny-ra kezdődik és Ledince s 

Kamenitzen keresztül K. felé vonul. De ez anyi zavaro- 

dást és eldarabolást tűntet fel, hogy benne kiaknázást ér¬ 

demlő telepet találni alig remélhetünk. A rakovaci szénki- 

huvók csak jelentéktelen telepfoszlányok és darabokból 

állnak és. a ledenceiek, melyek 2 lábnyi vastagsággal 

bírván, egy kutatótárna kivájására indítottak, csaknem füg¬ 

gélyes dőlésük mellett oly szabálytalanok és szétnyomot- 

taknak mutatkoztak, hogy nekik semmi bányászati fontos¬ 

ságot nem lehet tulajdonítani, ép oly kevéssé mint a Ka- 

menictől K-re az Uglija pótokban lévő kibúvóknak. 

A Frusca Gora kőszene igen jó minőségű és a fön¬ 

tebb említett és részletesebben előadott zavargások daczára, 

a számos, részben igen terjedelmes feltárások a szénnek 

oly menyiségét mutatták ki, mely a tervezett vasút ki¬ 

építése után hivatva lesz a Frusca Gorát, tekintve helyze- 
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ténclc kereskedelmi előnyeit, fontos szénbányászati területté 

átalakítani. 

A vrdniki terület 4 különböző szénfajának vegyelem- 

zése a bécsi cs. k. földtani államintézetben erközöltetctt és 

következő eredményt nyújtott: 

Szén jelölése 

Víz Hamu Hő 

egy¬ 
ségek 

Bécsi m. 
tartalom 

1. Szén a Podkulam I. sz. tár¬ 
nából 10-1 3-5 431G 12-1 

2. Szén a Podkulam II. sz. tár¬ 
nából 105 5-4 4248 12-3 

3. Szén a Dobra voda-i Oskár tár¬ 
nából 11 G 8*8 390G 134 

4. Szén a II. sz. Vrdnik aknából, 
a palás fekiipad szenéből 7 0 29-5 290G 17-7 

Ezen szén tehát a barnaszenek jobb fajaihoz tartozik.“ 

A Sotzkarétegeknek és azok kőszénkincseiknek ily¬ 

nemű leírása után a szerző még a fiatalabb néogen kép¬ 

letekre tér át. 

A Lajtamész, mely a hegységet majdnem szakadatlan öv¬ 

ként környezi, kitűnő égető meszet szolgáltat s ezért több 

helyen, u. m. Neradin, Vrdnilc és Lezimirnél jelentékeny 

menyiségben kiaknáztatik. Kövületei közül a beküldött 

gyűjtemény egynéhány szép példányt tartalmaz. 

A Lajtamészhez a szarmát Cerithum- és a ponti Conge- 

riarétegek sorakoznak. Az utóbbiak kétféle, iparilag érvénye¬ 

síthető anyagot tartalmaznak : Beoéinnál a híres cementmár- 

gát és Karlovicnál lignittelepeket. A lignitek a congeriaöszlet 

felső részében fordulnak elő és Karlovicz körül, több egy- 

másfölött vízszintes helyzetű és kék tályag által elválasz¬ 

tott telepet képeznek. A szén azonban nem igen tiszta és 
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feltűnő sok vizet tartalmaz. Hasonló telepek vannak még 

Cerevic és Banostor közelében. Megemlitendők még azon 

vörösvasércz bömpölyök, melyeket a csereviezi patak felső 

részében találtak. Eredeti lellielyiikct eddig még nem fe¬ 

dezték fel. 

Előadásomat nem fejezhetem be jobban mint a szerző 

következő szavaival. 

„Ezek szerint a Fruska Gora, melynek már alkata is 

sok tekintetben érdekes, kőszenénél és cementjénél fogva, 

valamint a még remélhető réz- és vasérczleletek által, nap¬ 

ról napra fontosabbá válik azon mértékben, a melyben a 

feltárások előre haladnak és igy az ásatag égőszernek rop¬ 

pant menyiségéről meggyőződünk. Nem is kell egyéb a 

Zimony-Pest és Sziszek-Zimony közti vasút elkészülésénél, 

hogy Vrdnik és Ravanicza ama félreeső völgyében a bá¬ 

nyászati tevékenység élénk sürgése-forgása meginduljon". 

A széksó képződéséről *]. 

Dr. Wartlia Vinczétöl. 

(Előadva a in. földt. társ. 1877. évi márczius 14-én tartott szakülésén.) 

Jelen felszólalásomra Kvassay Jenő értekezése nyúj¬ 

totta az alkalmat, mely értekezés „Ueber den Nátron und 

Székboden im ungarischen Tieflande“ czim alatt a bécsi cs. 

kir. földtani intézet évkönyveinek 4-ilt számában megjelent. 

Kvassay ur a többi között a széksó képződéséről szól és Dr. 

Szabó József erre vonatkozó trachyt-elméletét elvetvén, mint 

saját nézetét a következőket mondja : 

„Wir wissen, dass, wenn wir auf eine kalkhaltigé Bo- 

denart Ghlorkálium - Lösung aufgiessen, die durchfil- 

*) Az előadást, kapcsolatban Dr. Szabó József megjegyzéseivel 

kivonatosan közöljük. Szerk. 
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trirte Flüssigkeit grösstentheils C h 1 or ca 1 ci um enthalten 

wird; das Chlorkalium wurde in den Bódén aufgenommen, 

verdrángte das Calcium und verband sich mit dessen Koh- 

lensaure. Da aber das Calcium mit Chlor sich in dér Form 

Cl2 Ca verbindet, folglicli ein Theil des Calciums frei, d. b. 

obne Sauerstoff und Kohlensaure, bleiben würde, so kann 

dieser Process nur dann stattfinden, wenn diese Stoffe dem 

Calcium entweder im Bódén oder in dér Luft zűr Verfii- 

gung steheu. 

Wenn wir uns nun an dér Stelle des Clilorkaliums 

Chlornatrium denken, so wird wegen dér geringeren 

Affinitat des Natriums dér Process zwar bedeutend ver- 

langsamt, obne dass sich die anderen Umstande verándern 

wiirden. Und so ist es wahrscbeinlich, dass, wenn 

Chlornatrium und doppelt-kohlensaurer Kaik sich einander 

begegnen, und wenn Sauerstoff zugegen ist, sich andert- 

halb-kohlensauresNatron, Chlor calcium und 

kohlensaure r Kaik bilden. Das anderthalb-kohlen- 

saure Nátron gelangt zűr Efflorescenz, das Chlorcalcium 

hingegen zieht sich tiefer hinab in die Erde und krystallisirt." 

Elég lesz erre csak anyit megjegyezni, hogy a kony¬ 

hasó kettős szénsavas mészszel való felbontásánál az oxygén- 

nek absolut semmi szerepe nincs és hogy az egész vegy- 

folyam a lehető legegyszerűbb cserebomlásra vezethető 

visza, hogy t. i. 

2 N a Cl + Ca H2 (C03)2, = Ca Cl2 4- Na2 H2 (C02)2 

és hogy végre a kettős szénsavas nátron száraz levegőn 

azonnal az u. n. másfélszer szénsavas nátronná alakul át, mi¬ 

közben a szénsavnak egy része elszáll. 

4 (C03 H Na) = Na2 C03, 2 (C03 H Na) + C02, H20. 

Természetes, hogy ezek után minden következtetés is, melyet 

Kvassay ur, kiindulván fentidézett állításából tesz, merőben 

alaptalan. így p. o. nem a beható oxygén a széksó likacsos 
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talajból való ki virágzásának oka, hanem a likacsos talaj¬ 

ban működő c a p i 11 a r i s erők okozzák azt. 

Hogy a széksó, a konyhasó és a kettős szénsavas mész 

cserebomlásának terménye, azt már 1864-ben Haines 

közvetlen észlelte és különben is nagyon könyen bebi¬ 

zonyítható, mert a chlorcalcium oldata nem bontható fel 

tiszta kettős szénsavas' nátronnál, mig a közömbös szénsavas 

nátron a meszet carbonát alakjában azonnal kiválasztja. 

Előadó a reactiót ez alkalommal be is mutatja. 

Ezek után Dr. Szabó József egyetemi tanár rész¬ 

letesen megismerteti az annak idejében általa közzétett je¬ 

lentésében foglalt, a széksó képződésére vonatkozó nézetét, 

mely szerint főleg a Dorozsma vidékén kivirágzó széksó 

natrontartalma, egyedül azon földpátokból származik, 

melyek ott valóságos réteg alakjában tömegesen előfordul¬ 

nak; súlyt fektet arra, hogy az afrikai Urao előjövetele 

és a magyar széksó között lényeges földtani különbségek 

léteznek, ámbár kétségbe nem vonhatja, hogy a konyhasó 

kettős szénsavas mészszel érintkezvén, a fenn említett mó¬ 

don felbomlik. 

Irodalom. 

Az arany kristályképzödésé.hez. 

G. vöm Rath. Zűr Krystallisation des Goldes. Zeitsclirift fiir Krystal- 

lographie und Mineralogie. P. Grotli. Leipzig, 1877. I. Bánd. 

1. Heft, p. 1. 

Az arany kristály alakjainak ismeretét leginkább Rose 

G.-nak köszönhetjük, a ki számos, különböző lelhelyekről 

származó példányokat vizsgált meg vegytani és kristálytani 

tekintetekből. 0 határozta meg a normális és kivehetően 

kristályosodott arany alakját és ikerszabályait, vizsgálatá¬ 

ból azonban egyelőre elhagyta az aranyra anyira jellemző 

Földt»ni küzlüny. 8 
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levéiszerii, fogazott és liajszálas alakulásokat. G. vöm 

Ratli a következőkben líose kitűnő vizsgálatihoz mintegy 

kiegészítésül az arany úgynevezett utánzó alakjaival és azok 

viszavezetésével a normális kristályalakokra foglalkozik. 

Az aranylemezkék, fonalak és szálak legtöbbnyire igen 

bajosan fejthetek meg, mert a kristályelemek kicsinysége, 

a lapok eltorzulása és görbülése az észlelést igen megnehe¬ 

zítik. Egy a Krantz-íéle gyűjteményből származó gyönyörű 

arany példányon, melyhez Vörös pata kon jutott és a 

melyről már 1876-ban említést tett a nictlerrkein. Ges. 

f. Nat. u. Hetik, egyik ülésén, a melyet különben már 

Hessenberg is behatóan megvizsgált, — sikerült meg¬ 

találnia a kulcsot a lemez és levéiszerii képletek pontosabb 

kristálytani föloldásához. 

E példányról Hessenberg Írja, hogy : „az mindenütt 

fénylik és tükrözik.“ „Szembeötlő mint különös sajátság, 

hogy az oktaedriküs lemezlapokhoz, a fennülő kristálykák 

és a legfinomabb elemek háromszorosan, egymáshoz 60°-nyi 

hajlással sorszerint úgy vannak elrendezve és öszekötve, 

hogy majd egymáshoz érő gyöngyszemeket alkotnak, majd 

pedig egyenes rudacskák és kötegekké nyúlnak el, sőt 

egybeolvadva egy egyenoldalu háromszöges, ékes háló és 

hurokszerü szövetet képeznek. E rudacskák és sorok iránya 

a hexaeder és oktaéder közötti kombinátióél irányára merő¬ 

leges, épszögesen körösztezik az oktaederlapokon megjelenő 

rosttal. Főleg a példány egyik lapos felén ez öszetett 

szerkezet a legszebb díszítést idézi elő. Úgy tűnik az föl, 

mint egy tükröző aranypléh, melynek lapját három irány¬ 

ban hatják át és csak részben haladják fölül az e gyenes- 

vonalu szárak, ágak és gályák úgy a toll és a liimezéshez 

hasonló képletek, melyek a szélek felé mindjobban szét- 

foszlanak, úgy hogy közöttük, a fegyverzett a szem, mintegy 

a legfinomabb, fához és egyebekhez hasonlító képleteknek 

egész erdejében valósággal eltéved.“ A lemez bizonyos ré- 



szei ha nagyítóval nézzük, a legpompásabb aranybrocat- 

boz hasonlítanak. 

Az aranykristályok lemez, illetőleg levélszerii kifejlő¬ 

dése ismeretesen egyedül az ikerképződésen alapul; ez pe¬ 

dig nem más, minta középkristály jellem'.ő ikeröszenövése, 

mely nem bir beszögellő, hanem csakis kiugró élekkel; az 

oktaederlapok hajlása 38° 56', a hexaederlapoké pedig 

70° 32'. Egyes kristályokon még az éleket tompítva a 303 

ikositetraeder is megjelenik. 

Az aranylemez felső és alsó oldala egy oktaéder lap¬ 

hoz, az ikersikhoz tartozik. Mindkét oldal kristály elemei 

túlnyomóan egy és ugyanezen helyzetet mutatják, úgy hogy 

a két oldalok külön egyéneknek tekinthetők, melyek egy¬ 

máshoz ikerállásban vannak. A normális ikrek azonban, me¬ 

lyek a széleken kifejlődve vannak, a lemez-brocat szöveté¬ 

ben sajátságosán eltorzulnak, mely is mindenekelőtt három 

párhuzamos, kissé kiálló rudacskában nyilvánul. Egy a pél¬ 

dányról letörött, keskeny nyujtványon az elemek rendellenes 

kinyulását, mely föltételezi az egész lemez szövetét — föl¬ 

ismerni sikerült. Egy kissé szabadon álló, 3 mm. hosszú, 

valamivel több mint 1 mm. széles és vastag kristálykán ész¬ 

lelve ugyanis kitűnt, hogy a koszkiterjedés a hexaeder és 

oktaéder közötti egyik élhez normálisan és párhuzamosan 

egy tengelyhez (magassági vonal), mely az ikerlaphoz (ok¬ 

taéder) tartozik, történik, mint ezt Hessenberg is mondja. 

Tehát ez elnyulási irány eltérő a Bogoslowkról származó 

rézkristályokétól, melyek csillagosán egyesülnek és Rose 

által Írattak le. Ezek az aranylemez tulajdonképi tekto¬ 

nikai elemei, mivel azok mellső felükkel annak felső és 

hátsó felükkel annak alsó lapjához tartoznak. Megemlitendő 

még, hogy mig a többi lapok normális kiképződésiiek, az 

ikersikra merőleges két dodekaederlap szekrényalaku mélye¬ 

désekkel bir. Ezekből indulnak azután mint elsőrendű ru- 

dakból 60°-nyi hajlással két irányban az oldalrudacskák ; 
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vagy mint mondhatni — az oldalsugarak hegyeikkel a do¬ 

dekaéder lapok mélyedéseibe heilleszkednek. A mellékka¬ 

rok, melyekből számtalan melléksugarak erednek, egyedül 

kinövései az első nyúlt kristálynak, melylyel egy kristallo- 

nomiai egyént képeznek. De mindegyik sugár magában 

véve ismét egy iker. Igen sajátságosak ama díszes kristály¬ 

képződmények, melyek mint az arany rudak föltűnő kinö¬ 

vései, ezekre helyezve gyakran mint arany gombocskák je¬ 

lennek meg egymás mellett. Néha e kis élődi kristályok a 

széleken a 303 ikositetraeder lapjai által élezve vannak. 

Az egész lemez lényegesen a leirt rudakból áll, melyek¬ 

nek sík, majdnem teljesen zárt tükre fölött csak az ural¬ 

kodó sugarak emelkednek ki. A lap fölött továbbá, úgy a 

felső mint az alsó oldalon, arányosan szétszórva számos 

középkrístályok vannak, részben a lappal párhuzamos 

állásban, részben avval ikeröszenövésben. A vékony le¬ 

mezszélen még néha láthatni ikreket, melyek fordított ál¬ 

lásban vannak, úgy hogy a felső és az alsó oldal itt több¬ 

szörösen egymásba szőve van. Az oktaederlap diagonálisa 

irányában kinyúlt kristályelemek öszefoglalása alkotja 

tehát ez aranylemez szép szövetét, melynek csillogó szép¬ 

ségét sem szó, sem pedig rajz elő nem állíthatja. Ezen alaku¬ 

lási törvény látszik mindig az arany levélszerii alakjaihoz 

alapul szolgálni; mert a hol csak az elemeket felüsmerni 

lehet, azok a jelzett irányban nyúlnak ki és helyezkednek 

el egymásmellé. 

Ugyanezen tektonikai törvény szerint, növekvés az ok¬ 

taederlap diagonálisa szerint, fejlődött ki egy Facze- 

b a g y r ó 1 származó csillagalaku aranypéldány is, mely is 

egy menetelőjövetelnek megfelelőleg szemcsés mészpáton 

van fennőve. Az alig 30 milliméter nagyságú darab a 

Krantz-féle gyűjteményből való. Ezen alakulás elemzése 

kissé bajos volt, mert pontosabban mérni nem lehetett 

és bizonyos, a sugarak végeire eső lapok a legümbölyödés 
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következtében nem voltak fel (Ismerhetők. A helyes felfogást 

kezdetben megakadályozta azon föltevés is, hogy ezen 

arauycsillag előállásának hasonlónak kell lenni a Bogos- 

lowskról származó rézcsillagokéval. Miután azonban kide¬ 

rült, hogy minden sugár egy átkörösztezési iker, valamint 

hogy az egy sugárhoz tartozó egyének lapjai párhuzamos 

síkokban feküsznek és hogy végre a sugarak rhombos alap- 

metszetíí oszlopok, melyek tompa élükkel (közelítőleg mérve 

= 101—102°) az ugyanazon sík, a csillagsíkban fekiisz- 

nek : a magyarázat könyüvé lett, 

A kristályelemeket ugyanis a oo 0 2 két-két lapjai 

alkotják, melyek, szemben a liexaedríkus csúcsokkal, azok 

élével (a teljes lappal biró go 0 2-re vonatkoztatván) pár¬ 

huzamos irányban vaunak megnyúlva. A példányon azon¬ 

ban az egyének átkörösztezve és meghoszabbodva vannak 

párhuzamosan az oktaéder egyik laptengelyéhez. Jólehet 

ehhez hasonló alak egy érintési ikernél is előfordulhat, — 

a mint tényleg a Friedrichsegenről Lahnstein mellett elő¬ 

forduló réznél ösmeretes is, az a csillagalaku aranynál 

mégis az átkörösztezési ikerhez tartozik. Ezt felösmerketni 

arról, hogy a tompa él rendszerint egy beugró szöggel bir; 

a benyúló élhez járuló lapok teljesen egybeesnek a prisrna- 

lapokkal. Ilymódon lehet értelmezni a csillagszerű arany- 

öszenövések eseteit. 

A tűalaku, fogazott vagy hajszálszerü aranyalakok ér¬ 

telmezése egy erdélyi, valószínűlegZdraholzról (Ruda kör¬ 

nyékén) származó íiuom oszlopocskák és tűkből álló igen 

világos szinii példányon eszközöltetett. A közönségesebb 

alakok egyike rhomb oszlopot mutat, melynek élei az ok¬ 

taéder szögeivel (109° 28' és 70° 32') bírnak. Az ikersik 

egy oktaéder lap, mely az oszlop tompa szögét felezi. Ez 

létrejön a koczkaalaku kristályelemek átkürösztezés által 

való egybekötése folytán. A rudacskával oldalt egybekap¬ 

csolt kis kristályok mindegyike iker (öszalakulat a <x> 0 co 
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és co 0 2 között), melynek egyik fele a szemlélő felé van 

fordulva. Az oszlop hegyezése minden egyes egyénen két 

® 02 lap által eszközöltetik. A rostozás a co 0 oo lapjai¬ 

nak a ccO-2 lapjaival való oscillátiójára mutat. Néha az 

elemiikrek úgy nyúlnak meg, hogy az ikersíkba hat külön¬ 

böző irány helyezkedik el és pedig három az elemi kristály- 

kák hoszabbodása és a hexaeder laptengelye — vagyis 

a szabályos rendszer úgynevezett rhomb tengelye — sze¬ 

rint való sorakozása folytán, három pedig a látszólagos 

dihexaeder oldaléleinek megfelelőleg, mely a co 0 2-ből 

ikerképződés állal származik. A két rendszer iránya egy¬ 

mással 30°-nyi szöget zár be. Mindazon elemek, melyek 

egy és ugyanazon síkban feklisznek, mindig csak két 

egyénhez tartoznak. 

Nem ritkán az aranjtuk szabad halmazában finom 

oszlopokat találni, melyek deltoid alapmetszetet — vagyis 

simmetrikus trapezoidszerüt mutatnak; ennek élszögei 109° 

28', 70° 32' és 90°-ot tesznek. Ez oszlopok érintési ikrek 

és azon törvény szerint képeztetnek, mint ama rhombikus 

tűk; minden az ikerhez tartozó egyén egy hexaeder és 

dodekaederlap öszalakulala, mindkettőt felösmerni lehet a 

különböző rostozásról. A Zdraholzról származó oszlopok a 

tető felé tiiszeríileg vékonyainak el, mig a megfelelő vörös¬ 

pataki ikrek a liegyezésen kicsiny (co 0 oo és co 02) lapo¬ 

kat mutatnak. 

A vázolt csoportokkal azonban a képződmények sok¬ 

félesége kimerítve még cgyátalában nincs. Gyakran a több¬ 

szörös öszenövések között meg ötös ikreket találni, melyek 

vagy mint mellékág nélküli ötoldalú oszlopok jelennek 

meg, vagy oldali ikersugarakkal bírnak és ezek hajlása a 

középső sugárhoz 60°. Egy ilyen ikernél a középső oszlop 

négy éle 70° 32' és egy éle 77° 52'-et mutat. Ez utóbbi 

azonban nem valódi ikeréi, mig a többi négy az. Néha a 

középső tű szerkezete még bonyolultabbnak látszik, amire 
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az élekhez közel és azokhoz párhuzamosan lefutó igen 

Unom határok utalnak. A hegyezést a co 02 lapjai alkot¬ 

ják ; ele elvékonyodnak ez oszlopok oly mérvben is, hogy 

a végső lapokat többé határozottan észre nem vehetni. Az 

ötoldalú tű el van lepve kicsiny kinövésekkel, melyek ré¬ 

szint háromlapu kettőspiramisok, részint rliombikus mellék¬ 

sugarak. Az öt egyén gyakori öszenövése ezen aranytűk 

között úgy látszik, hogy az oktaéder élszögének a szabályos 

ötszögéhez (108°) való közeledésen alapul. Nem érdektelen 

ezen ötös oszlop öszehasonlitása azon ötös ikerrel, mely 

Boitzáról származik és 46 évvel ezelőtt már Bőse által 

leiratott. Ez azt tanitja, hogy a csoportosult kristályok az 

oktaéder és hexaeder öszalakulatai. Ez utóbbi lapjainak 

elnyulása által nyerjük a mi ötoldalú oszlopunkat. Mig az 

utóbbi nem bir beszögellő éllel, addig a Boitzáról származó 

iker öt ilyennel bir és pedig négy 38° 56', az ötödik pedig 

31° 36'-nyi hajlással. Ez utóbbi megfelel az ötoldalú osz¬ 

lop minden egyes 77° 52-nyi élének. 

Ezekből kitűnik végre az is, hogy a mint e nemes fém 

érték és szépségben majdnem minden más anyagot fölülmúl, 

úgy annak kristályosodása is különös érdekű és a külön- 

féleség és ékesség tekintetében csak kevés ásvány után 

következik. (S. S.) 

A geológiai fejlődés. 

Sollas : Evolution in Geology. Geol. Magaziné. 1877. Jan. I. 

A mióta Lyell úttörő munkái a geológiai fejlődést uj 

szinben tüntették fel és az őskor képződményeinek magya¬ 

rázatára a jelenkori folyamatokat és tüneményeket alkal¬ 

mazták, azóta némileg szokássá vált, ez utóbbiakat nem 

csak magyarázó mintául, hanem mértékűi is használni, 

midőn a régi képletek valószinű kora körül forog a kérdés. 
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Bizonyos újkori lerakodások, melyeknek történelmi korát 

ismerjük, vastagságát pedig megmérhetjük, nem ritkán 

alapul vétettek azon időszakok kiszámítására, melyeket a 

triaszi vagy carboni, vagy épen az őspalák rétegöszletei- 

nek képződése igénybe vehetett. 

Szembetűnő ugyan, hogy már a geológiai tényezők sok¬ 

féleségénél és a képződési viszonyok változatosságánál 

fogva az efféle számítások minden bbtos alap nélkül szű¬ 

kölködnek. De lia ettől eltekintünk is, maga a föld geoló¬ 

giai fejlődésének tanulmányozása azon nézetre vezet, hogy 

az üledékes rétegek képződése a geológiai ókorban sokkal 

gyorsabban és élénkebben folyt, mint jelenleg. Hogy ezen 

tételt bebizonyítsa, a fent nevezett c/ikk szerzője négy 

physikai alapföltételre támaszkodván, kimutatja, hogy a geo¬ 

lógiai tényezők hajdan erélyesebben működtek. Az alapté¬ 

telek pedig következők: 1. a nap kihűl, vagyis a nap 

hajdan még melegebb volt s igy földünket több bővel árasz¬ 

totta el mint most. 

2. Földünk is hajdan nagyobb belső hővel birt s azért 

a hőmérséklet a föld felületeiéről központja felé gyorsabb 

arányban növekedett; 3. a föld hajdan gyorsabban forgott 

tengelye körül, mert az árapály hulláma által okozott súrló¬ 

dás a forgási sebességet szünet nélkül csökkenteni igyek¬ 

szik és az évek bosszú során át számba vehető befolyást 

gyakorolhatott; végre 4. a chemiai rokonság nagyobb mér¬ 

tékben szerepelt, akkor, mikor az azóta egyesült testek 

egy része még szabad állapotban volt. Elég itt a szabad 

szénsavra utalni, mely a geológiai korszakok során át mész¬ 

szel és más hasisokkal egyesülvén, a légkörből elvouatott. 

Tekintsük most, minő befolyást gyokorolhatott e négy kö¬ 

rülmény a sediiuentar rétegek lerakodására. 

Az üledékek képződésénél mint legbatbatósabb sőt 

majdnem kizárólagos tényező, szerepel — a viz, még pedig 

az örökké mozgó, változó viz, mely gőzalakban a légkörbe 
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felszállváo, ott felhőkké sűrűsödvén, mint csapadék a szá¬ 

razföldre hullván és szilárd részekkel megrakva a tengerbe 

visszasietvén — szünet nélkül folytatja ezen körútját. Azon 

hatalmas munkás pedig, kinek kezében a viz ama munkát 

végzi, nem egyéb mint a napmelegnek azon része, mely 

földünkre áramlik. 

Ha tehát a munkás, ifjú korában erősebb volt, világos 

hogy erélyesebben dolgozott is. Más szavakkal: a mikor a 

nap még melegebben sütött, nemcsak több vizet szivattyú¬ 

zott fel a légkörbe, hanem a sarkvidékek és az egyenlitő 

öve hőmérsékletei közt, ha nem is aránylag, de tényleg 

nagyobb lévén a különbözet — viszont az elpárolgott viz 

megsürüsödésére is kedvezőbbek voltak a feltételek: — 

több esőzés. 

Az ülledékek képződésére szánt szilárd anyagokat a 

viz kétféleképen szállítja tovább: mechanikailag, a felület 

lemosása által, és oldatban. Az ókor viszonyai mind a két 

módnak kedveztek : az. erősebb esőzés és a folyó vizeknek 

abból következő nagyobb száma a mechanikai eltávolítás¬ 

sal egyenes arányban állott, a feloldásra nézve pedig még 

hozzájárul azon körülmény, hogy a földünkön akkor álta¬ 

lában uralkodó magasabb hőfok mellett az esővíz is me¬ 

legebb volt és ezért többet oldhatott. 

A földnek nagyobb belmelegsége folytán a behatoló 

viz földalatti útjában még magasabb hőfokot nyert és na¬ 

gyobb feloldó hálást gyakorolhatott a környező kőzetekre : 

ennélfogva a forrásvizek melegebbek voltak és oldatban 

több szilárd anyagot tartalmaztak. Hogy mennyire kedve¬ 

zett az atmospbárának szénsavbősége a viz feloldó erejé¬ 

nek, nehéz volna meghatározni, minthogy a másik oldalról 

azon gáz elnyeletésének épen az esőviz nagyobb hőfoka 

szabott némi korlátokat. Egyébiránt feltehetjük, hogy szén¬ 

sav mennyisége legalább a felületen lévő kőzetek vegy- 



bomlását vagyis mállását nagyban elősegítette s gyorsabb 

elporladásukra közreműködött. 

Mig a mondottak szerint hajdan, a szárazföldről jövő 

folyóvizek több szilárd anyagot sodortak a tengerbe, azalatt 

maga a tenger vize is hevesebb mozgásban lévén, partjait 

erősebben támadta meg. Azt pedig tudjuk, hogy a tengervíz 

ezen működése még nagyobb mértékben járul uj üledékek 

képződéséhez, mint az édes vizeké. A tengervíznek három¬ 

féle mozgását ismerjük: az árapályt, a tengeri áramlato¬ 

kat és a szélokozta hullámokat. Az elsőre nézve, mely a 

hold és a nap vonzóerejétől függ, nincs ugyan okunk hinni, 

hogy hajdan tekintélyesebb volt, de ha felteszszük, hogy a 

föld forgási sebessége régi időben gyorsabb volt, akkor 

világos, hogy a dagályhullám, mely egy nap alatt kétszer 

mutatkozik, rövidebb időközökben verte a tenger partjait 

és igy aránylag nagyobb hatást gyakorolt. A mi a tengeri 

és a légköri áramlatokat illeti, mindkettő a melegnek a 

földön való elosztásától függ. Azon időben, mikor a sark¬ 

vidékek és az egyenlítő öve között még kirívóbb hőfoki 

különbözetek léteztek és a meleg éghajlatok alatt a viz 

elpárolgása is élénkebb volt, a szelek erősebben dühöngtek 

és nagyobb hullámokat kavartak fel a viz tükrén, a szá¬ 

mosabb és élénkebb tengeri áramlatok pedig a partokról 

lemosott anyagnak gyorsabb és terjedelmesebb széthordásá- 

ről gondoskodtak. 

Mindezen viszonyok szükségképen arra utalnak, hogy 

a geológiai ókorban a szárazföld denudatiója és — a mi 

vele párhuzamosan jár — uj üledékes rétegek képződése 

sokkal élénkebben folyt, mint napjainkban. Azonban a víz¬ 

nek eme koptató kiegyenlítő tevékenységével szemben, arról 

sem szabad megfeledkeznünk hogy a földgömb magasabb 

hőfokához s gyorsabb hővesztéséhez mérve a geológiai emel¬ 

kedések és siilyedések is általában élénkebben működhet¬ 

tek és a föld felszínének képét gyakrabban és erélyeseb- 
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ben változtatták — a nélkül, hogy ez alatt katastropha- 

szerii eseményeket kelljen értenünk. Ezzel kapcsolatosan a 

kőzeteknek mindazon chemiai és molekuláris változásai, 

melyeket a metamorpkismus szó alatt összefoglalunk, szin¬ 

tén erélyesebben és gyorsabban állhatták be, mint jelen 

viszonyaink közt. 

Bármerre tekintsünk tehát, mindenütt a geológiai ténye¬ 

zők erélyének csökkenését látjuk : földünk vénül, és kisebb 

munkaképessége mellett ma már nem bir oly rövid idő 

alatt uj meg uj képleteket alkotni, mint a palaeozói idők¬ 

ben. Ha Phillips kimutatta, hogy az ásatag állatfajok szám¬ 

aránya a rétegek vastagságához képest a legrégibb kép¬ 

letek óta folyton növekedett, valószínűnek látszik, hogy 

ezen viszony nem csupán az állatvilág fajainak szaporodá¬ 

sáról, hanem egyúttal a lerakodások folytonos apadásáról 

is tanúskodik. 

Ha egy négy lábnyi magas gyermek növekedését meg¬ 

figyelvén, azt találtuk, hogy az utolsó esztendőben 1/10 hü¬ 

velyket nőtt, eblől azt fogjuk-e következtetni, hogy a gyer¬ 

mek mostani magasságát csak 480 év alatt érhette el? — 

holott szülői arról biztosítanak bennünket, hogy a fiú csak 

10 éves, de életének első korában gyorsabb arányban 

nőtt ! 

Ezen példa bizonyára a íöldtani fejlődés törvényeire 

is alkalmazható. J. B. 

Uj ásványok sorozata. 

James Dwigt Dana „A System of Min éra- 

logy“ czimii nagyszerű munkájában (Fith Edition. London. 

New-York. 1868.) átalánosan kitűnőnek elfogadott rend¬ 

szerébe 831 ásványfajt oszt be, melyhez még a biztosan el 

nem helyezhet 6 fajt csatolva, az időszerint összesen 837 

ásványfajra terjedt a leirt ásványok száma. Azóta e szám 
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folyton növekedik a tudománynyal. Hogy menyiben szük¬ 

séges a szakférfiak és az érdeklődő közönségre a tudományos 

világban leirt uj ásványfajokról tudomást szerezni, az indo¬ 

kolásra nem szorul. Mi teliát a következőkben a legújabban 

— főleg 1877 óta — leirt uj ásványfajok rövid közléseit 

adjuk, a mi szerintünk annyival inkább időszerű, mert tud. 

túlikkal ez eddig a magyar szakirodalomban eszközölve nem 

volt és szolgálatot vélünk tehetni a vidéken lakozó szakem¬ 

bereknek, kiknek bajosan áll rendelkezésükre a kellő iro¬ 

dalom. 

1. Bunseni n, (Dr. K r e n n er J ó z s e f. Természet rajzi 

Füzetek. 1. szám. Budapest, 1877). 1—2 mm. nagyságú, 

ritkán symmetrikusan kifejlett, világos aczélsziirke, többnyire 

erősen rostozott kristályok. A három irányú rostozat látszó¬ 

lagos görbült lemezek képződésére ad alkalmat A krystályok 

rohmbosak és csakis tellur és aranyból állanak. Ész¬ 

lelve lettek a következő lapok*): a (100), b (010), c (001), 

m (110), s (120), n (130), k (320), 1 (210), d (011) és p 

(122). Normál szögértékei 110 110=«860 20' és 110 011 — 

71° 53'. A kristályok egy kitűnő hasadási irányt mutatnak, 

a mely: 001. Leihelye Nagyág Hányad megyében, hol 

a tellurérczeken Kvarczon ülnek a kristályok. 

2. L u d 1 a m i t. (F. F i e 1 d és N. S. Mas kelyne. 

The London, Edinburgh and Dublin Philos. Mag. and Journ. 

of Science. Fith Series. Nr. 15. London. 1877. pag. 52—57.) 

Világoszöld, áttetsző és fényes, meglehetős nagy kris¬ 

tályok. Keménysége: 3—4, fajsulya: 3, 12; karcza zöldes- 

fehér. Szénen a forraszcső előtt a lángot gyöngén zöldre 

festi és egy fekete maradékot hagy hátra. Kémcsőben he¬ 

vítve pattog, szép sötétkék szinti lesz és vize elpárolog. 

Higitott só vagy kén savban oldható és oxydatio mellett sa- 

*) Itt a Miller-féle jeleket adjuk, mig az eredeti értekezésben 

a szerző saját jelzési módja van közölve. 
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létromsavban; káli vagy nátronlugban főzve azonnal szétesik. 

Vegyalkatára nézve vasoxydulphosphát és vizből áll; a 

levegőn mint a Vivianit, vasoxyduloxidphospháttá élenyül. 

Kristályrendszere: egybajlásu. Az észlelt lapok: 

c (001), q (111), a (100), m (110) d (101) 1 (011), k 

(201), t (201), r (112) és p (111). A c lap finoman ros- 

tozva van a c : q élek szerint, a erősen fénylő, a mindig 

igen kifejlett q lap pedig rostozott a q: c szerint. A fonto¬ 

sabb élszögek: (001) (Í01)=46° 23*/a' (100) (201)= 31° 

30Va', (100) (110)=G5° 55 (100) (lll)=720 19%', (001) 

(Ill)=68° 54', (111) (K)l)=58018',(001)(011=63° 12V2'. 

Hasadása a (001) irányában kitűnő, jól hasad még az (100) 

szerint. Lelbelye: Cornwall, Anglia, hol Kvarcz, Side- 

rit, Vivianit, Pyrit, Arzénkovand, Galenit, Sphalerit és Fluorit 

társaságában fordul elő. 

3. Henwoodit. (J. H. C 0 11 i n s. The Min. 

Mag. and Journ. of tbe Society of Gr. Brit. a. Irel. London. 

1876. I. pag. 11.) 

Türkiskék vagy zöldeskék gömbös tömegekben, me¬ 

lyek fölületén bizonytalan kristályfacetták mutatkoznak; 

csiszolatból a szöveg tökéletesen belső sugaras rostozottsága 

tűnt ki. Vegyalkatára nézve közel áll a türkiskez, ugyanis 

áll Cu 0, Al2 03, P2 05, H2 O-ból, melyek viszonya: 1: 2: 

4: 11. Fajsúlya 2’67. Leihelye: Cornwall, Anglia, a 

hol is Chalcosiderit és Andrewsittel a West-Phőnix bányában 

találtatott. 

4. Friedelit. (E. B e r t r a n d. Compt. rend. d. S. 

l’Ac. d. Se. 1876. és „Note s. 1. forme crist. de la Friedelit," 

Páris, 1876.) 

Rózsavörös szinü, hatszöges rendszerben kristá¬ 

lyosodó ásvány, melynél a robmboeder csúcsélszöge 56° 

18' és a tengely viszonyok : a: c=l : 0. 5624. Vegyképlete: 

Mn4 Si3 O10-{-2 H2 0; keménysége: 4—5, faj súlya: 3.07; 

hasad a básis szerint. A kristályok Mangánpát és Alabandit 
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társaságában fordulnak elő Adervielle mangánérc z bá¬ 

nyáiban^ Louron völgy, Dep. H. Pyrénées. 

5. Hydrocastorit. (Gr. G r a 11 a r o 11 a. Note 

mineralogiche. Hollét, d. K. Comit. Geolog. 1876. No. 7—8.) 

Fehér lisztes tömegű, mely a petaliton beburkolólag 

jelenik meg. A mag felé színe tömöttebb, mig egyebütt finom 

tűkből áll; erős nagyításnál a kicsiny oszlopok majd egye¬ 

nesen, majd ferdén letompitva vannak és ez utóbbi lap az 

oszlop tengelyével 70°-uyi szöget képez. Keminysége: 2, 

fajsúlya: 2.16. Vegyalkatára nézve: H2 0, Si 02, AI2 03 

és Ca O-ból áll. Kristályrendszere határozottan eldöntve 

nincs. Leihelye Elba, hol is San Piero in Campo turmalin- 

vezető gránitmeneteiben Beryll, vörös-polychrom- és fekete 

Turmalin, Castor és Pollux társaságában jelenik meg. 

6. R o s c o e 1 i t. (H. E. R o s c o e. Proceed. of the 

Roy. Soc. 1876. Vol. XXV. 109.) 

Leveles, talkszerü tömeg, keménysége: 1, fajsúlya: 

2.902. Vegyképlete: 4 Al V 0,-j-Ki Si9 GLo-j-H, 0. E csil- 

lámszerü ásvány lelhelye: C a 1 i f o r n i a, hol a Gránit 

Creekuél, Eldorado Cty, egy aranygödörbeu, íémaranynyal 

együtt fordul elő a Porphyrbau. 

7. Mottramit. (H. E. R o s c o e. Proceed. of the 

Roy. Soc. 1876. Vol. XXV.) 

Apró fekete kristályok, melyek kristályos kérget képez¬ 

nek. Vékony lemezekben sárgásán áttetsző, karcza sárga, 

keménysége: 3, fajsúlya: 5.894. Vegyképlete: (Pb, Cu) 

3V2 Oá-j-2 (Pb, Cu) (HOVA Keuperhomokkövöu fordul elő 

Alderley Edge-n, Mottram St. Andrew’s-en C h e s h i r e- 

ben, Anglia. 

8. Walpurgin. (A. W e i s b a c h. Neues Jahrb. 

f. Min. und Geol. 1871. p. 869. és 1877. p. 1.) 

Vegyalkata: Bi As 04-j-U As 04-j-2 H4 Bia 05-pH2 

U2 04. Kristályrendszere báró m haj lás u, a tengely viszony: 

a: b=0.6862:'l. A kristályok ikerek a b (010)= co P oo 
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szerint és igen hasonlítanak az egyszerű gypsz kristályok¬ 

hoz ; az ikerlap (010) szerint táblásak, fölül egy látszólagos 

klinodoma van, mely az egymáshoz nőtt kristályok simmetri- 

kusan ellentett bázislapjától származik. Az alsó fél, melyen 

a bázislapok benyúló szögeinek kellene megjelenni, soha- 

s em jelenik meg. Legtöbbnyire az iker két fele egyaránt 

v an kifejlődve és e miatt az egyes kristálynak látszik; a 

fontosabb szögértékek a következők: (110) (010)—59° 2', 

(lTO) (010)=53° 50', (001) (010)=70° 52', (001) (110)= 

80° 40', (001) (110)=82° 59'. Faj súlya: 5.76, kemény¬ 

sége : 3.5. Leihelye • Neustádtel Schneeberg mellett, 

Szászország. 

9. S trengi t. (A Ni és. Neues Jahrb. f. Min. und 

Geol. 1877. p. 8.) 

Ritkán szabad kristályok, üvegfényü és szine a kar¬ 

mazsin pirostól a színtelenig terjed. Ivarcza sárgásfehér. Ke¬ 

ménysége : 3—4, fajsulya: 2.87. Forraszcső előtt egy fe¬ 

kete, fénylő golyóvá könyen olvad, a lángot kékeszöldre 

festi és vasreaktiót ad Sósavban oldható, de salétromsav¬ 

ban nem. Vegyalkata Fe2 As2 08 -j- 4 H2 0, tehát a Skoro- 

dittal isomorpb. Kristály rendszere a rhomb, jellemző 

alakjai (111), (120) és (100); részben táblás az (100) 

szerint. Tengely viszonya: a: b : c = 0.8435 : 1 : 0.9468, 

a Skorodité pedig : a : b : c = 0.8687 : 1 : 0 9536. Szög¬ 

értékei közöl fölemlítjük a következőket; (111) (Hl) = 

78° 22', (111) (lll) = 64° 21, (111) (111) = 68° 30' 

(120) (120) = 61° 09'. Leihelye Gi essen, hol a Diins- 

berg lábánál (Grube Eleonore) a nagy Barnavastelep fedő¬ 

jében, egy isolált Vaskő és Psilomelan tömzsben a kova¬ 

palában Kakoxen társaságában fürtös, szálas-sugaras bevo¬ 

natok alakjában találtatik. (S. S.) 
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Vegyesek. 

B. v. C o 11 a. G e o 1 o g i s c h e s Repertórium. Lipcse, 

1877. A nagyérdemű szerző ezen legújabb műve egy általa tervezett 

„Földtan történetének" első részét, mintegy a nyers anyag gyűjtemé¬ 

nyét képezi, feladata lévén az egész földtani irodalmat a geológiának 

tudományos kezdete óta napjainkig átkarolni és időrend szerint idézni. 

Hogy ez a feladat szoros keresztülvitele egyes ember erejét felülmúlja, 

azt a szerző maga érzi és kimondja, de „reményű, hogy a különösen 

fontos dolgozatok közül egyet sem hagyott el, habár a kiválasztáskor 

az egyéni nézet is gyakorolt némi befolyást 

A munka bevezetése a földtan állását a többi tudománynyal 

szemben tárgyalja. Második fejezetében a födtan előtörténete adatik, 

t. i. rövid átnézete mindannak, mit az ókor népei a földtant illetőleg 

ábrándoztak, eszméltek és észleltek. A szorosabb értelemben vett föld¬ 

tani irodalom jegyzékét Agricolának 1530 bán megjelent müve : „De re 

metallica", nyitja meg. Ezen jeg3rzékből már elvileg ki vannak zárva: 

1. az ásvány-, vegy- és őslénytani különlegességek, 2. tankönyvek, 

kézikönyvek és népszerű iratok, ha nem tartalmaznak uj nézeteket és 

tanokat. A felvett munkának rendesen csak czime van idézve, irányu¬ 

kat és tartalmukat jellemző rövid megjegyzéseket, melyek az „egyéni 

nézet" kifolyásaként tekintendők, csak a legfontosabbaknál vagy a 

régibb, nehezen kapható munkáknál találunk. Az 1830 óta megjelent 

munkálatokat illetőleg, könyebb hozzáférhetés végett, többnyire csak 

a Leonhard és Broun (később Geinitz)-féle Évkönyvben megjelent ki¬ 

vonatokra hivatkozik a szerző. Honi irodalmunkból leginkább csak a 

német nyelven is megjelent munkálatok idéztetnek. 

Végül a könyv még a szerzők, helyek és tárgyak teljes jegy¬ 

zékét tartalmazza, mely 1362 szerzőnek, 948 helynek és 1544 tárgy¬ 

nak nevét adja. I. B. 

Kövület lelet a kárpáti homokkőben. Philide, ro¬ 

mániai fejedelmi bányászmérnök közlése szerint, Stefanescu és Robescu 

tanárok az oláhországi kárpát-homokkőben, még pedig Sinaria mellett 

a Prohovavölgyben, ásatag állatmaradványokat találtak, melyek közt 

az Albien képlet egyik jellemző alakját, t. i. az Acanthoceras 

m a m i 11 a r e t Schl. vélték felismerni. Eszerint már most az oláhor¬ 

szági homokkő vidékre nézve is be volna bizonyítva a krétakorú kár¬ 

páthomokkő előfordulása, mely Hohenegger szerint Sziléziában, Paul 

és Tietze szerint Galicziában és Bukovinában, Herbich szerint Erdélyben 

is nagyon el van terjedve. I. B. (Verh. d geol. Reichsanstalt 1877, 4. sz.) 
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, A-múlté vi esőzés hatásai. Hogy az 1876-ik évben 

hullott csapadék menyisége a szokott mértéket felülmúlta, főkép or¬ 

szágunk nyugati részében, azt mindeki tapasztalhatta: télen rendkí¬ 

vüli hó menyiség hullott, nyáron át pedig majdem szüntelenül ,,rosz- 

időnk“ volt. A talajvizeknek ezen esőzések okozta felszaporodása 

máris több tüneményben nyilvánul melyekről a közönség a napi sajtó 

utján 'esetről esetre ugyan értesült, de a nélkül, hogy a tünemények 

közös kutforrására figyelmeztetett volna. Hogy ezen esetek közül 

csak egynéhányat kiemeljünk, legelőször azon új forrásra utalunk, 

mely, nem rég, a Svábhegyre vezető utón,, az n. n. Szervitakunyhó 

mellett kifakadt. A talaj, melyből ezen tiszta és friss vizű forrás 

bügyog, budai márgából (alsó oligociin) áll, melynek rétegei e környé 

keu többszörös vetődések folytán kissé zavart helyzetben vannak, ügy 

látszik, hogy a túlszaporodott talajvizek ezen vetődések egyikén keres¬ 

tek maguknak utat a felszínre, és előre mondhatni, hogy a szárazabb 

időszak a természet ezen adományát ismét kiapaszthatja, valamint 

kiapadt időközben azon forrás, melyet e sorok írója az 1868. év 

nyarán körülbelül ugyanazon a helyen látott. 

, A múlt évi esőbőségnek ezen ártatlan, sőt mondhatni üdvös 

eredményével szemben a talaj rendkívüli áztatása helyenként kárté¬ 

kony hatással volt. Nem régen történt, hogy Steinbruchnál, az osztrák 

déli vasúton,: egy hegycsuszamlás jelentékeny kárt okozott és úgy 

hiszem, nem tévedünk, ha ezen tünemény előidézésénél a talajvíz fel- 

szaporodásának is nagy szerepet tulajdonítunk. Hasonló eset fordult 

elő e hó elején Somogy megyében,. Döröcske helységben. 

A „Pester Lloyd1* tudósítása szerint, a falu egész hoszában 

mély repedés támadt, mely jelenleg egy 20 —4 méter szélességű árkot 

képez. Ezen ároktól keletre, 235 méter hoszu és 28'4 —44-5 m. széles 

területen a talaj alásiilyedt, mibek folytán már több épület öszeomlott, 

sokakat pedig:veszély fenyeget. Döröcske helység Somogy megyének 

keleti szélén, az igali kerületben fekszik, höl a Koppány patak völ¬ 

gyének egyik mellékágát foglalja el. A vidék nagyobb részét vastag 

löszburok takarja el, de a mélyebb helyeken és épen Döröcske körül 

a congeriaképletnek agyag- és homokrétegei bukkannak ki a felszínre. 

A tünemény oka valósziuüleg ezekben keresendő s menyiben hihető, 

hogy a tulemelkedett talajvíz vagy a homokréteget lazította fel 

anyira, hogy a. rá Dehezkedő löszburok nyomásának engedett, vagy 

pedig a tályagréteget áztatta át úgy, hogy a rajta nyugvó földtömeg 

a nyirkos felületen csúszásnak indulhatott. Sajnáljuk, hogy ez idő 

szerint még nem nyerhettünk bővebb és szakértő tudósítást. A dolog 



120 - 

közelebbi megvizsgálását anyival kívánatosabbnak tartjuk, mert azon 

vidéknek még több helysége hasonló szerkezetű talajra lévén építve, 

könyen hasonló sorsra juthat. I. B. 
* 

Geyserek átváltozása vulkánokká. Island szi¬ 

getén a vulkánikus háborgások újabban 1874. deczemberétől kezdőd¬ 

tek földalatti dörgésekkel. Földingások előzték meg és kisérték a 

sziget középső részén Trölladyngja vulkán kitörését és a háborgások 

a szigetnek majdnem kétharmad részére terjedtek. 1875. elején földráz- 

kódá ok voltak észlelhetők minden irányban és több kialudt vulkán 

működését újból megkezdette. Március elején a sziget középső része 

átalában fölemelkedett; az ezen és a későbbi kitörések hamuját ápril 

utolsó felében Norvégia partjain több hűvelyknyi vastagon lehetett ta¬ 

lálni. Azt állítják, hogy a Geyserek a kitörések óta elapadtak és a 

víz helyett forró füst és hamut hánynak ki. S. S. (Naturf.) 

* 

Szenesült növényrészek a vulkáni hamuban. 

Egy Vulkano szigetéről származó vulkáni hamu tömegben Baltze r 

úr a túlnyomó gypsen kívül még egész csomó kicsiny, fekete szerves 

állományú szilánkokat talált; a hamu egy teljesen sivár kráterből 

gyüjtetett. Cramer úr górcsői vizsgálata azt derité ki, hogy azok 

részben Erica tűk töredékei, részben ugyanannak szármaradványai. 

Valószínű tehát, hogy a hamu kitörésekor a kráter fölött a levegő 

Erica tűkkel volt telve, melyek vagy a hiányos levegő jelenlét vagy 

a nem kellő hőfok miatt csak megszenesedtek. S. S. (Natf. Ges. Zűr. 

B. XXX. p.' 292). _ 

Társulati ügyek. 
(Szakgyülés 1877. márczius hó 14-én. Jegyzőkönyvi kivonat.) 

1. Dr. Wartha Vincze műegyetemi tanár a széksó kép¬ 

ződésről értekezett, raegczáfolva Kvassay Jenőnek a bécsi cs. k. 

földtani intézet évkönyveinek ez évi 4. számában kifejtett nézetét, egy¬ 

úttal egy pár kísérletet is bemutatva. (Lásd a jelen számban.) 

2. Inkey Béla bemutatja Rochlitzer J. földtani-bányá¬ 

szati munkálatát, mely a Fruska Gora földtani viszonyait és külö¬ 

nösen annak barnaszén telepeit a szerző kutatásai alapján tárgyalja. 

(Lásd a jelen számot.) 

3. Az első titkár jelenti, hogy Erdődy Sándor gróf ő nagy¬ 

méltósága 100 frtnyi alapitványnyal a m. földt. társulat a 1 a p i t ó 

tagjainak sorába lépett; örvendetes tudomásul szolgál. 



1877. VII. évfolyam. 5. és 6. szám. 

I! 19 0 13 B 19 

Kiadja 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 

A választmány megbízásából szerkesztik 

INKEY BÉLA és SCHMÍDT SÁNDOR 
titkárok. 

Titkári iroda, a hová a lapot és titkárságot illető mindennemű kér¬ 
dés intézendő: Budapest, a magyar nemzeti muzeum épületében. 

TARTALOM: 

A Pelsőcz-Ardói czink és gálmafekhelyek, Maderspach Liviustél. — 
Földcsuszamlás Somogymegyében, Inkey Bélától. — Megjegyzések 
Rochlitzer József földtani térképe (Fruska Gora) felett és nehány 
adat ezen hegység földtani ismertetéséhez, Dr. Koch Antaltól, — Ás¬ 
ványtani közlemények Schmidt Sándor és Semsey Andortól. — Iroda¬ 
lom. — Vegyesek. — Társulati ügyek. Titkári közlemények a borítékon. 

A Peisöcz-Ardói czink- és gálma fekhelyek. 
Maderspach Liviustél. 

(Előterjesztve a m. földt. társ. 1877. május 9-ki szakülésén. — Egy át¬ 
nézeti földtani térképpel.) 

A Pelsőcz-Ardói bányászatnak kezdetét, adatok hiányá¬ 

ban, egész pontossággal nem határozhatjuk meg. A legrégibb 

adatok szerint a kincstár dolgoztatott legelőször Ardón 

ólomra c. 1680 körül. 1760-ban bizonyos Fábry András van 

följegyezve mint kutató. 1816-ban a Sebők család birta a 

bányát. 1850—1860. években Sárkány, Gotthard, Szontagh 

és Lichard család volt ottani bányabirtokos. 1870-től 

1875/76-ig egy rozsnyó-csetneki társulat dolgoztatott czink- 

érczre és az első nagyobbszerü tiszta czinkércz-(fényle) külde¬ 

ményt eszközölte Belgiába. 1876 tavaszán poroszok, neve¬ 

zetesen Reichmann Sámuel és utánna többek látogatták meg 

a bányát és a régi bálnában gálmát találtak. Egy porosz 

9 
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társulat alakult nemsokára, mely a bányát meg is vette. 

Azóta máig még két porosz vállalkozó kutatásokat részint 

készpénzben vett meg, részint saját nevén uj kutatásokat 

jelentett be. így dolgozik Hosszúszón Stolze Lajos a „Ver- 

einigte Laura és Königsbiitte“ nevében, Goldstein Zsigmond 

Ardón, az úgynevezett Lukovistyában, a Vrck közelében és 

Lekenyén. A kutatások gálmára 1876 óta az egész Gümör 

és Torna megyei triaszmész-képletben oly mérveket öltöt¬ 

tek, hogy máig c. 1000 szabadkutatás jelentetett be a bánya- 

hatóságnál. 1877. február hóban Pelsőcz város közelében 

egy magántársulat (közbirtokosság) szintén gálmára akadt, 

mely uj feltárás nem sokára adományoztatni fog. Egyes 

darabokban találtatott az érez következő, de máris kutatá- 

silag lefoglalt határokban: Vigtelke, Szalócz, Borzova, Ar- 

dócska, Szilas, Kecső, Imola, Horka, Nasztraj, Teresztenye, 

Szőlős-Ardó stb. 

A feltárásoknál eddig legnagyobb sikert aratott az 

első porosz társulat („Sámuel öröme14 bányamező) a „Ro¬ 

mán akua“ és egy 190 méternyire attól nyugat felé fekvő 

ereszke (Schleppe) által. A Román akna azon helyen mé- 

lyesztetett le, hol a régiek is dolgoztak, az úgynevezett Bá- 

nyiszko vagy Bánka vidéken. Az akna eddig 38 méternyi 

mélységre hatolt és a túlsó oldalon vázolt rétegek met¬ 

szettek át. 

A Román-aknai feltárás azt mutatja, hogy itt telep- 

telérszerli érczlerakodással van dolgunk. Az eddig észlelt 

összes Gümör megyei triászképletben éjszak felé irányzott 

rétegdiilést constatálhatunk. Ezen általános dőlésnek megfe- 

lelőleg az érczlerakodmány is ilyformán fordul elő: dőlés 

50—70 fok éjszak felé, csapásirány pedig kelet-nyugat 

(6h—18h). Az érczfekhelynél szembetűnő a vörös agyag vagy 

márgaagyag, mely a lerakodásnál lényeges szerepet játszott 

és melynek vastagsága nehány millimétertől 2—3 méterig 

terjed és a tulajdonképeni telepkitöltést képviseli. A Román- 
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aknától kelet felé legújabban egy második telepet talál¬ 

tak, mely az elsőt metszi és a Csonka-völgy felé tart; dő¬ 

lése ugyanaz mint a főtelepé, csapása pedig 8h. Az egész 

Román-aknai előfordulás bizonyítja, hogy a dolomit, mely kék 

a) márgás üledék, 
b) sötétkék dolomitos fedő Triasmész, 
c) világosabb Triasmész, 
d) sötétkék törékeny Dolomit, 
e) sárgaszinü Dolomit, 
f) sárgás Dolomit vékony agyagszalagokkal, 
g) vörös é3 sárgás agyagkitöltés gálmival, 

czink és ólomérczczel. A Galenit szór¬ 
ványosan jön elő a compact czinkércz- 
ben. 

h) sötét színű fekü Dolomit, 
i) világos szinü, vörös vonalos fekümész 

(Sohlenkalk), 
g) kitöltésnek szöveg alakja a keleti váj- 

végnél: 
1. vörös (márga) agyag, 

2. czinkfényle, 
3. gálma. 

és fehérvörös Triasmészkőben előfordul, azon kőzet, a mely¬ 

hez érczlerakodás kötve van. A dőlés nem mindig egészen 

szabályos, és nem szenved kétséget, hogy az oldat átjárta a 

repedezett kőzetet és hogy az ezen rétegzéshez tartozó hasa- 

dékokban előforduló lerakodások újabb keletkezésőek, mint 

maga a kőzet. Hasonló, de némikép eltérő képet nyújt a 

lukovistyai akna. Itt a Dolomit és fekőmész közt, vörös, 

csillámló werfeni palák közt, sárgás, gálma féle kőzet mu¬ 

tatkozik ; ezt követi a Román-aknai sötötkék Dolomit, 

vörös agyagszalagokkal, melyekben máris egyes gálmada- 

9* 
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rabokat lehet találni. így a werfeni palák és a Dolomit közti 

érintkezés okvetetlen igen fontos az érczkvitatásra nézve. 

Megjegyzendő, hogy a werfeni pala Lebenyétől kezdve 

kelet felé, egészen Jablonczáig egyes szigetekben mutatkozik 

és hogy mindenütt e helyeken régi hányásokra akadunk, jeléül 

annak, hogy elődeink is ezen contactokat vették figyelembe 

kutatásaiknál. Egészen másképen mutatkozik a Pelsőcz nagy 

hegyalján nyitott érczfeltárás. A csapás iránya itt is ugyan 

kelet-nyugat, éjszaki düléssel, de a keresztül metszett réte¬ 

gek más kinézésüek mint Ardón. Itt rózsaszinü világos mész 

fölött (hasonló az ardói fekvésű mészkez) homokos sárgás 

márga következett, azután sárga agyagkitöltés gálmával, 

továbbá vörös márga-agyag hasonló az ardóihoz. A fedő kő¬ 

zet eddig még nincs elérve, de ez nem lehet más, mint az 

egész nagy hegyen előforduló fehéres, dolomitos mészkő. 

Hiányzanak-e itt egyes rétegek vagy nem és miféle okoknak 

tulajdoníthatjuk ezen eltéréseket, ezen kérdésekre nézve talán 

már a közel jövő ad felvilágosítást. A porosz bányászok és 

szakférfiak azon nézetben vannak, hogy itt nálunk is a 

gálma előfordulása olyforma teknőt képez a fekiimészen, 

(Soblenkalk) mint felső Siléziában, mely nézethez azonban 

a fentebb előadottak után nem csatlakozhatom. Vegybontások 

szerint az ardói gálma 30—50°/0-ig tartalmaz czinket. A 

tiszta (sötét) czinkércz kétféle: czinkfényle (Blende) és 

czinkpát. A czinktartalom ezen érczekben 42—46fl/o> ólom 

11—19°/0, ezüst O'OIO—0 016 p. fi. Az eddig termelt gálma- 

ércz mind Poroszországba szállíttatik, egyáltalában csak a 

poroszok érdeklődnek e nagyreményű kutatások iránt, me¬ 

lyek kiváló fontosságúak hazánk iparfejlődésére és eddig 

is már jelentékeny összeget áldoztak a feltárásra és terület- 

foglalásra. Sajnos, hogy hazánkban nem elég élénk a 

vállalkozó szellem; ezen iparág kezdetben már a külföld 

kezébe jut, a nyers anyag kimegyen, a kész gyártmányt 

pedig ismét drága pénzen behozzuk. 
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Földcsuszamlás Somogymegyében. 

Inkey Bélától. 

(Előadatott a m. fiildt. társulat f. é. május 9-én tartott szakülésén.) 

Körülbelül egy hónapja, hogy Somogy-megyéből egy 

sajátságos természeti tüneményről értesültünk, mely pusz¬ 

tító hatása által vonta magára a közfigyelmet; Döröcske 

faluban t. i. földcsuszamlás állott be, mely a falu egy ré¬ 

szében nagy károkat okozott és még további veszélylyel 

fenyeget. Röviden felemlítve ezen eset már közlönyünk 4. 

számában található ; azóta alkalmam volt az esemény hely¬ 

színét megvizsgálni és physikai okait kipuhatolni, mely 

habár a csuszamlás, csak kiterjedését tekintve, jelentékte¬ 

lennek mondható, a földtan szempontjából mégis figyelmet 

érdemel, a mennyiben ezen eset leirása és magyarázata 

számos, hasonló okból származott, tüuemények felvilágosí¬ 

tására szolgálhat. A gyakorló geolog jól tudja, minő zavart 

idéznek elő a csuszamlások, főkép az újabb lerakodások 

tektonikai viszonyában és mennyire nehezítik gyakran a ré¬ 

tegek szerkezetének helyes felfogását. Jelen esetünkben 

azonban a dolog elég világos és a tünemény magyarázata 

úgyszólván magától kínálkozik. 

Döröcske, Somogy megyének igali járásában, egy délről 

éjszak felé elnyúló völgyben van, mely alsó végén a Ny—K 

irányt követő Koppány-völgybe nyílik. A környező magas¬ 

latok forrásvizei a falu fölött egy patakká egyesülnek, mely 

a falu közepén végig folyván, mély medret ásott a laza ta¬ 

lajba, úgy hogy a falu voltaképen a vízmosásnak két part¬ 

ján terül el. Itt történt meg a baleset az által, hogy a 

partnak nagy darabja, a rajta levő 8—10 házzal együtt 

mozgásba jött és sokhelyen repedezve, alább szállt. A le¬ 

csúszott talajdarab körszelvény alakú; hossza 290 méter, 
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legnagyobb szélessége 40 méter. Külső széle egy folytonos 

1 — 1 */a lábnyi széles repedés által van jelölve, melynek 

belső ajka csekély (mintegy 8—10 cm.) siilyedést mutat; 

hasonló, de kisebb repedések az ilyformán elszakasztott 

földdarab területén is keletkeztek és még folyton támadnak, 

és főkép ezek okozzák a fölöttük álló épületek elpusztulá¬ 

sát. Mert a mint a fák és a megmaradt falak egyenes ál¬ 

lása bizonyítja, maga az egész talaj eredeti liajlása a víz¬ 

szintes sik felé nem változott, csak lépcsőszerü darabokra 

oszlott. 

A csuszamlás eredetének kellő felfogásához szükséges 

a döröcskei völgy geológiai alkatának rövid vázlata. Tudjuk 

hogy Somogy-megyének nagy részét hatalmas lösz-takaró 

borítja, mely azonban mégis helyenként elég vékony arra, 

hogy a folytonos denudátió azjalatta levő congeria-rétegeket 

feltárhatta. Ily feltárások egész sorát találjuk azon magaslatok 

alján, melyek a törct-koppányi völgy jobb, azaz déli part¬ 

ját szegélyezik, valamint az ezen magaslatot felosztó mellék¬ 

völgyekben ; igy p. o. Döröcske környékén is a congeria- 

rétegeket nemcsak a völgy fenekén, a patak medrében, ha¬ 

nem jobbra balra a hegylejtők vízmosásaiban is feltaláljuk 

és a keleti magaslatnak a fővölgy felé irányzott részén a 

löszt akaró jókora területen eltűnt, ligy hogy ott közvetlenül 

a congeria-agyag- és homokrétegeken járunk. A rétegek 

fekvését mindenütt a hol kellően megvizsgálhattam, egészen 

vizirányosnak észleltem. Ebből, valamint azon körülményből, 

hogy a lejtők vízmosásaiban a congeriarétegek még meg¬ 

lehetős magasságra nyomozhatok a lösztakaró alatt, — azt 

következtetem, hogy a döröcskei völgy — mint völgy — 

már a lösz lerakodása előtt létezett, és löszszel való kitöl¬ 

tése után a negyedkor vége felé újra kivájatott. Mostani 

alakját azonban nem tisztán csak a kimosásnak, hanem 

részben csuszamlási eseményeknek is köszöni. A völgyet 

környező két hegygerincz felső része, mely tiszta löszből 
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áll, meredek oldalakkal esik a völgy felé; a lejtő felema¬ 

gasságában ellenben mind a két oldalon széles lépcsőt lá¬ 

tunk, melynek felülete csaknem vízszintes síkot képez; ezek¬ 

nek alsó szélétől kezdve a talaj ismét nagyobb szöggel lejt 

a patak felé. Megjegyzendő, bogy ezen két fensík nem esik 

egy szintájba, a nyugati lépcső jóval magasabb lévén a ke¬ 

letinél. A fentebb említett helyek kivételével mindenütt lösz 

borítja a hegyoldalakat egész le a völgy fenekéig ; a cou- 

geria-rétegeket egész föl a lépcsők magasságáig nyomozhat¬ 

juk, de csak vízmosásokban, melyek szép keresztmetszetek¬ 

ben mutatják, hogy a lösz csak vékony takaró gyanánt 

nyugszik a harmadkori képlet felületén. A döröcskei völgy¬ 

nek ezen sajátságos alakját csak régen előfordult nagyobb 

csuszamlásokból bírom magyarázni s ezen esetben a mos¬ 

tani partcsuszamlás nem egyéb, mint a helynek geológiai 

alkatából szükségképen következő eseménynek kis méretű 

ismétlődése. Képzeljük, hogy a congeria-idő után ezen a 

vidéken már sekély völgy létezett, hogy ezen völgy a dilu- 

viális özön alá kerülvén, a lerakodó lösz által kitöltve és 

betemetve lett, hogy végre, a diluvialis vizek visszavouul- 

tával a régi congeriavölgy fölött egy megfelelő sekély mé¬ 

lyedés jött létre, melynek puha lösztakarójába a lefolyó viz 

könnyen vájhatott magának széles és mély medret; ekkor 

elég természetesnek látszik, bogy a két part lösztömege, 

megfosztatván támaszától és a nyirkos congeria-tályagból 

képzett lejtős altalajon nem bírván megállni, egymás felé 

csúszott s igy az említett két lépcsőt létrehozta. 

Ezen talajviszonyok magyarázatára szolgáljon a tullapon 

közölt eszményi rajz, mely a völgynek Ny—K. irányban 

képzelt átmetszetét vázolja. 

A csuszamlások Döröcske vidékén tehát a víznek két¬ 

féle működésére vezethetők vissza: először a patakmeder 

kivájására, mely a lösztömeg alsó szélét élesen elvágja, má¬ 

sodszor a congeria-rét egekből, főkép tályagból álló altalaj 
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felázatására, miáltal a lösz alapja sikamlóssá válik. Ezen két 

tényező együttes működésének igen sok nyoma látszik a 

völgyben, nemcsak az említett két fő lépcsőzeten, hanem 

számos kisebb csuszamlási hullámban is. Az ezidei szomorú 

esemény, mely most a falunak egy i észét végelpusztitással 

fenyegeti, sem egyéb mint azon tényezők műve és a csa- 
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padékok rendkívüli bősége, mely nálunk már egy év 

óta mutatkozik, a tünemény bekövetkezését annal termé¬ 

szetszerűebben magyarázza. Legyen említve, hogy most is 

nem csupán a faluban történtek ily földcsuszamlások, hanem 

hogy hasonló tüneményt a helységen kívül is két ponton 

láttam és nincs kétség, hogy azon eset a vidék benépesítése 

óta nem egyszer fordult elő, csakhogy az emberek addig, 

mig a talajmozgásnak káros hatásait házaikon nem tapasz¬ 

talták, figyelembe sem vélték az intő jeleket. 

A mennyire a baj orvoslása emberi erő ha'almában 

van, nézetem szerint a tünemény okai iák felismerése maga 

szabja ki a teendőket: először is meggátolandó a patakme¬ 

dernek szerfeletti kimosatása, másodszor a hegyoldalak ta¬ 

lajvizeinek Összegyűjtéséről és gyors levezetéséről kell gon¬ 

doskodni, nehogy a congeriatályag felületén megálljának. 

Ez utóbbi részint a felső lépcső forrásvizeinek gyors és 

egyenes levezetése, részint mt'g hathatósabban vizgyüjtőtár- 

nák kivájása által történhetnék. 
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Megjegyzések Rochlitzer József földtani térképe 

(Fruska Gora) felett és nehány adat ezen hegység 
földtani ismertetéséhez. 

Dr. Kooli Antal egyet, tanártól. 

(Felolvastatott a magyar földtani társulat f. év jun. 6-án tartott 

szakülésén.) 

„A Földtani Közlöny" f. é. 4. számában a legnagyobb 

érdeklődéssel olvastam Rochlitzer J. bányaigazgató ur¬ 

nák Inkey Béla társulati titkár által bemutatott be¬ 

cses adatait a Fruska Gora földtani megismertetéséhez s 

természetesen annál inkább lettem kiváncsivá a földtani tér¬ 

képre, mely Rochlitzer ur eredeti jelentéséhez volt mellékelve. 

Inkey ur, kit annak, betekintés és használat végett, megkül¬ 

désére fölkértem, a legelőzékenyebb szívességgel teljesité 

kérésemet, nemkülönben a Belipotok kérdéses gránitos kőze¬ 

tét is szives volt elküldeni megvizsgálás végett. Rochlitzer 

urnák gyönyörű térképe mindenesetre a legnagyobb elisme¬ 

réssel találkozik részemről is, főképpen a hegységnek déli 

oldalát illetőleg, melynek földtani szerkezetét bizonyára bő¬ 

ven lehetett alkalma saját tapasztalataiból megismerni és kö¬ 

zegei által felvétetni; a hegységnek éjszaki oldalára nézve 

azonban, melyet magam számos kirándulás nyomán elég 

részletesen ismerek már, azonnal szembetűntek egyes 

hiányok, melyek a szép térképnek kiadatása esetében bizo¬ 

nyára csak hátrányára lennének s azért fölösleges dolgot 

nem vélek cselekedni, ha e hiányokra röviden figyelmezte¬ 

tek. Inkey ur is kiemelte már a Rochlitzer ur térképe és sa¬ 

ját térképem közti eltéréseket, de szemlátomásból nem is¬ 

mervén a Fruska Gorát, természetesen nem dönthetett a 
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felmerülő ellentétes nézetek közt, melyek főképpen az egyes 

képződmények föllépésére és elterjedésére vonatkoznak. 

Bátor leszek megjegyzéseimet az egyes képletek szerint 

pontonként előadni. 

1. A kristályos palák elterjedését illetőleg 

megjegyzem, hogy azon két elszigetelt keskeny részletről, 

melyeknek egyike az északi oldalon a grabovói, bánostori 

és a Potorány patakokon vonul keresztül, másika ellenben 

Kamenitz és Iregli közt a gerinczen húzódik végig, saját 

tapasztalatból mit sem tudok, habár mindkettőnek területét 

bejártam is. Valljon nem-e a Gosau-képlet csillámdús vörös 

agyagpalái tekintettek kristályos paláknak ? 

2. A kristályos palák közé települt kristályos 

mészkő a bánostori Őitlik patak forrásainál túlságos 

nagy területen van kitüntetve, nyilván a bécsi földtani in¬ 

tézet átuézetes földtani térképe nyomán. Én kimutattam, 

hogy az itten föllépő kristályos vörös mészkő a pataknak 

„Grkova voda“ nevii nyugoti ágában csak 10 ölnyi s ke¬ 

leti ágában sem sokkal vastagabb betelepülést képez a 

kristályos palákban, tehát korántsem érintkezik a Gosau- 

képlet rétegeivel, miként az Rochlitzer ur térképén van fel¬ 

tüntetve. Hiányoznak továbbá a hegység csapása irányában 

végig nyúló csillámos kristá'yos mészkő betelepülések, me¬ 

lyeket én térképemen jól kitüntettem, végre Beocsin felett 

a gerineznek ,,Veliki breg“ nevii kúpját alkotó és egy¬ 

kori kőbányák által feltárt — veres-fehér tarka kristályos 

mészkövek is. 

3. Rochlitzer ur térképén a kristályos palákkal össze¬ 

függő k varczit ok igen helyesen külön föl vaunak tün¬ 

tetve. Kimaradtak azonban az éjszaki lejtőn a Potorány 

patak két ága közt emelkedő Tánczos hegynek kvarcz be¬ 

települései, melyeket én jelentésemben eléggé kiemeltem, 

de térképemben külön kijelölni nem tartám szükségesnek. 

4. Rochlitzer ur térképén Wolf fölvételei nyomán k ő- 
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szénkori (C u 1 m)-h omokkő is föl van tüntetve 

nehány helyen. Értekezésemben elmondtam az okokat, me¬ 

lyeknél fogva én a Fruska Gora hatalmasan kifejlődött ho¬ 

mokkő, conglomerát, palás agyag és agyagpala képződmé¬ 

nyeit a felső krétához soroztam ; de nem tartottam absolute 

lehetetlennek, hogy azoknak kövületmentes legalsóbb, köz¬ 

vetlenül a kristályos palákon nyugvó rétegei a culmhoz 

vagy még régibb képlethez is tartoznak, csakhogy ezek is 

petrographiailag annyira egyeznek amazokkal, miszerint nem 

voltam képes elkülöníteni őket egy helyen sem. Beocin és 

Rakovac felett a Serpentin által körülvett két apró homok- 

kőszigetke különben nem felel meg a valóságnak, mert azok¬ 

nak helyén kizárólag a homokkövek és conglomerátok az 

uralkodók. 

5. A Jazák felett nagy területen és a kristályos pa¬ 

lák közt egyes apró rongyokban kitüntetett trias-mész- 

k őre nézve valószínűbbnek tartom, hogy az, miután kora 

semmiféle kövület által nincsen bebizonyítva, szintén nem 

egyéb, kristályos mészkőnél, a minő az északi oldalon ki 

van mutatva. Váljon nem azonos-e a Kamenitz mellett iso- 

láltan felnyúló szürke kristályos mészkővel? Egyelőre tehát, 

a mig kövületet nem kapnak ezen kérdéses mészkövekből, 

tanácsosabbnak tartom azokat a kristályos kőzetekhez csa¬ 

tolni, melyekkel az öszefiiggés különben is feltűnik a tér¬ 

képen. 

6. A Gosauképlet elterjedése Ledincze és Gra- 

bovác közt saját észleleteim nyomán van ugyan bejegyezve 

a térképen, de mégis több módosítással, melyek nem egé¬ 

szen felelnek meg a valónak. Először is a bánostori Citlik- 

patak ágaiban, mint kiemelém már, nincs meg a szigetszerii 

kristályos palarészlet, körülvéve gosau képződményektől. 

Másodszor, az ezen képlethez számított rétegek Beocin felett 

közelebb felvonulnak a gerinczhez és széles övben teljesen 

elválasztják a serpentinfekvetet a kristályos paláktól, Har- 
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madszor, a Gosau-képlet nem a kovasav áthatott chalcedo- 

nos magnesia-mészkővel veszi kezdetét, mint ezt Rocklitzer 

ur térképe mutatja, hanem breccia, homokkő és vörös palás¬ 

agyag rétegekkel; azért tehát a bánostori Citlik pataktól 

kezdve a rakováciig a magnesia-mészkő keskeny szalagja 

szakadatlanul — Rochlitzer ur térképén a beocini völgyben 

ok nélkül meg van szakítva — már a Gosau-rétegeken 

belül kell hogy végigvonuljon. Rakovácnál a serpentin két 

telepe közt, közel a gerinczhez egy második magnesiamész 

vonulatot mutattam ki (Fokit. Közi. 1876. 32. 1.) mely ke¬ 

letűek fölemelkedik a geriuczre és itt szakadatlanul vonul 

tovább a serpeutinteleppel együtt. 

7. A serpentiufekvet kijelölése az északi 

lejtőn Cerevictől kezdve Ledinczéig határozottan hibás. Elő¬ 

ször, mert legalább háromszor oly szélesnek vau feltüntetve, 

mint a minő a valóságban, még akkor is, ha az általam 

kimutatott párhuzamos vékony serpentinfek[,eteket s a leg¬ 

hatalmasabb alsó fekvetet öszevonjuk is. Ily nagymérvű 

térképen azonban, a minő Rochlitzer űré, igen jól lehetne 

az említett párhuzamos serpentiufekveteket külön is beve¬ 

zetni. Másodszor, mert a nagy serpentinfekveten túl még ha¬ 

talmas homokkő és conglomerátöv választja el a serpentint 

a kristályos paláktól; és harmadszor, mert Ledincze felett 

a serpentiufekvet egészen a hegység gerinczére fellép s 

korántsem érintkezik az itteni ifjabb eruptív kőzetekkel. 

A báuostori Citlik patak két ágában, érintkezéssel a 

kristályos mészszel és palákkal, egy igen keskeny kis serpen- 

tinfekvet van kijelölve, melyet én nem bírok constatálni. A 

grabovói patak ágain átvonuló serpentinfekvetet Dr. Lenz 

és Hautken urak is említik, ahoz tehát semmi kétség nem 

fér; de ezen fekvet sem nyúlik a Citlik patak nyugoti ágáig. 

Tudományos szempontból kívánatos továbbá, hogy 

mindazon pontok, hol a serpentinnek eredeti vagy csak 

részben átalakult kőzetei, t. i. o'.ivin enstatit kőzet és gabb- 
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rok, szálban vagy nagy meuyiségii görkövekben ki vannak 

mulatva, ily nagy térképen ki legyenek tüntetve. 

8. Igen érdekes a vrdniki széntartalmu S o t z ka¬ 

ré t e g e k n e k települése és azoknak viszonya az érint¬ 

kező serpentinfekvetekkez, különösen a Dobra voda nevű 

patakágban és a Hopovo klastrom mellett. Rochlitzer ur 

észleletei szerint a Sotzkarétegek a szénteleppel együtt a 

serpentinnel való érintkezésnél általhajlanak és ilyképen a 

serpentin a Sotzkarétegek fölébe kerül. Ebből Rochlitzer ur 

a serpentin eruptív eredetére következtetvén, azt hiszi 

hogy a serpentin a Sotzkarétegek leülepedése után tódult 

fel és lávaárként rátelepült annak általa kiemelt és által- 

buktatott rétegeire. Miután én határozottan kimutattam a 

serpentin fölső krétakorát, Inkey ur is kiemelte már azon 

következtetés valószínűtlenségét s helyesen emelte ki, hogy 

a Fruska Gora emelkedése a neogén kor későbbi szakaiban 

is folytatódott s igy a széntartalmu rétegek gyűrődését a 

véghezment tömegmozgásoknak köszönhetjük. Ezen nézetnek 

a Fruska Gorá-ról tett jelentésem több helyén adtam is ki¬ 

fejezést, igy a többi között a 152. lapon (Földt. Közi. 3. 

köt.) ezt mondom: „A rétegeknek (t. i. a ledincei lajta- 

mésznek) tökéletes felállításából látható, hogy a hegységnek 

keleti fele nemcsak hogy nagyobb emelkedést szenvedett, 

hanem hogy általában öszes rétegeinek zavart települési vi¬ 

szonyait tekintve, több emelési és rétegzavarási tényezőknek 

kellett közremiiködniök,“ 

Ezen nagyszerű rétegfelforgatásokat az északi oldalon 

is számos tény bizonyítja; igy, hogy sokat ne említsek, 

magának a péterváradi serpentinhegynek közvetlen az al¬ 

földből kiemelkedése az agyagcsillámpala egy fölszakitott 

rongyával együtt, Kamenitznél a Duna partján idősebb ho¬ 

mokkövek kibukkanása, a Dubokí potok völgyében a szürke 

kristályos mészkőnek föltolatása harmadkori rétegek taka¬ 

róján keresztül és a lajtamésznek teljes eltűnése, tehát alá- 
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merülése e helyen, a Sotzka-rétegeknek ösze-visza vetett 

állapota stb. mindazon általános tömegmozgásnak szülemé¬ 

nye, mely a hegységet lassanként kiemelte s mely emelke¬ 

dés Vrdnik és Pétervárad közt culminált. A serpentin hatá¬ 

rozottan részt vett már ezen általános emelkedésben, mert 

fekvetei mindenütt azonos dőléssel és csapással bírnak a 

Sotzkarétegekuél idősebb homokkő- és palarétegekkel s 

miután a hegység zömének egyik legkülsőbb burkát ké¬ 

pezi, igen könyen kimagyarázható, hogy fekvetei a hegység 

gerinczétől kifelé ható óriási nyomás következtében helyen¬ 

ként vagy kinyomattak és a harmadkori rétegeken keresz¬ 

tül szorittattak (péterváradi hegy, Vrdniki, Morintovo, Ho- 

povói hegy stb.), vagy általbuktatva a harmadkori rétegek¬ 

nek látszólag fölébe jutottak, látszólag mondom, mert tény¬ 

leg mégis a Sotzkarétegek alján vau a serpentin s azoknak 

valóságos fekiije gyanánt sehol sem észleltetek. Ezen hatal¬ 

mas emelkedéssel járó szakadási és vetődési üregekbe, me¬ 

lyek természetesen csak itten, mint a liegygerincznek föl¬ 

szakadási pontján (Aufbruchsstelle) jutottak a felületig, bele- 

és fölnyomulhatott az eruptív kőzet (trachit és dolerites 

pholonith), a mely kitörés tehát a hegység eme'kedésének 

következménye gyanánt tekintendő. 

A hegység ezen általános emelkedésének kulruinatióját, 

illetőleg a hegygerincz keleti részének fölszakadását a szár¬ 

mák emelet korszakának közepe tájába kell helyeznem és 

pedig a következő okoknál fogva: 

a) Mert a lajtamésznek egész tömege és a cerithium- 

mésznek is egy kis része erősen ki vannak mozdítva és a 

másodkori rétegekkel azonos dőlést mutatnak. 

b) Mert a beocini márgáknak legalsó kemény palás 

rétegei, melyeket a kamenitzi völgyben talált kövületeknél 

fogva még a szármát emelethez kell számítanunk, klilüunemii 

rétegességgel diiluek a lajta- és cerithiummészkő erősen 

felállított rétegeire. (Beoéinnál az Erdell hegyen és a Úereviczi 
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völgyben a Sakotinác hegy oldalában azoknak dülése 

60—70°, míg a hozzájuk támaszkodó márgáké csak 30° 

közel É-nak). 

c) Mert a kamenitzi völgyben az elmerült lajtamészkő 

helyén Cerith. pictum tartalmú márga nem nagyfokú dülés 

mellett támaszkodik a feltolt kristályos mészkőhöz. 

A cerithium és a congeria-márgáknak csekélyebb fokú 

dülése azonban arra mutat, hogy a hegység lassú emelke¬ 

dése a hegygerincz felszakadása után is tartott és pedig a 

harmadkor végéig, mert még a cereviczi lignittartalmu leg¬ 

fiatalabb paludina-rétegek is nehány fok alatt É-nak dűlnek. 

9. A t rác hit és a dolerites phonolith 

kitörések Rakovác és Ledince vidékén Rochlitzer ur térké¬ 

pén három nagy részletbe vannak öszevonva, a ledinczeiek 

azonkívül helytelenül a serpentin-telepekkel is érintkezésbe 

hozva. Ily nagy térképen azonban okvetlenül kivánatos, 

hogy a számos apróbb kitörési pontok, melyeket Nedeljko- 

vics, Popovics és magam kimutattunk e vidéken, elkülönö- 

zöttön jelöltessenek ki. Kimaradt továbbá Jazaknál a Beli 

pótokban leírás szerint 70 és 250 ölnyi vastagságban bete¬ 

lepült eruptív kőzetnek (helytelenül syenitnek nevezve) meg¬ 

jelölése a térképen. Inkey ur helyesen kimutatja ezen kő¬ 

zet ásványos öszetételét és górcsői szerkezetét, de nem 

meri határozottan kimondani, finomszemü gránitnak vagy 

rhyolithnak veendő-e? Én később kifejtendő okoknál fogva 

az utóbbi kőzetnek, illetőleg kvarcz-tracliituak tartom. 

10. A harmadkori neogen rétegek elterjedésére 

nézve csak azon észrevételem van, miszerint a lajtamészkő- 

nek öve Cerevicznél, Beocinuél és Rakovácnál nagyon kes¬ 

kenynek van kitüntetve a cerithium-képződmények ellenében, 

mely utóbbiak ily terjedelemben nem lettek kimutatva ottan, 

még ha a beoeini márgák alsó kemény táblás rétegeit is a 

szármát emeletbe soroljuk. 

11. A térképnek teljessége végett igen kivánatos még, 
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hogy Kamenitz, Pétervárad és Karlovicz kihagyott vidéke 

is belevétetessék, a mi az eddigi munkálatok nyomán elég 

részletesen keresztül vihető ; aztán, hogy a hegység érdekes 

tektonikai viszonyainak világosabb feltűntélése végett a réte¬ 

gek dülésviszonyai is megjelöltessenek a térképen. 

Végre azon óhajnak adok kifejezést, hogy ezen szép 

térkép kellően átdolgozva és kiegészítve adassék ki: én 

azonban kisebbb mértéket is teljesen kielégítőnek találnék 

az összes viszonyoknak lehetőleg pontos kitüntetéséhez. Ha 

a körülmények engedik, én a szünidőben fogom ismét meg¬ 

látogatni e hegységet, ha most nem lehet, talán a jövőben. 

Mindenesetre örömest vállalnám magamra ezen térkép átdol¬ 

gozását: addig azonban, mig újra és lehetőleg teljesen be 

nem járhatom ezen érdekes kis hegységet, vagy más szak¬ 

értő nem teszi ezt, a térkép kiadásának elhalasztását jobb¬ 

nak tartanám, mint azonnali kiadását. 

* * 
* 

Felhasználom egyúttal az alkalmat, hogy néhány frus- 

kagorai kőzet petrographiai tanulmányozásának eredményeit 

is közöljem. 

1. Olivingabbro Vrdniktól északkeletre a 

„Dobravoda" patakból. 

E kőzetnek egy darabkáját a korán elhunyt Popovich 

Sándor küldte be nekem a múlt nyáron megvizsgálás vé¬ 

gett. Előjöveteli körülményeit maga irta le a „Földt. Közl.“ 

múlt évi folyamának 227. lapján. 

A kőzet apró szemű, zöld és fehér pettyes kinézésű. 

Kézi nagyitóval kivehetni benne a) szürkés vagy tejfehér 

kristályos szemcséket, itt-olt hasadási lapocskákkal == Lab- 

radorít; b) szürkés, kissé zsirféuyü és kvarcra emlékeztető 

szemek = Saussurit; c) sötétzöld, rostos-rudas kristálysze¬ 

mek — valószínűleg megváltozott Diallag, és olajzöldes, üveg- 
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zsirfényü szemek = Olivin. A kőzet az ortnoklast könnyen 

karcolja, a mi az Olivintől jöhet. Tömöttsége 2-86, mig a 

korábbi dolgozataimban leirt saussuritgabbróé csak 2-81. 

Górcső alatt következőket észleltem, a) A Labradorit 

áttetsző, félig kaolinizált szemeket képez, melyek helyen¬ 

ként átlátszók, tehát egészen üdék még s akkor polarisált 

fényben jól feltűnő ikersávokat matatnak, b) Saussurit 

csaknem átlátszatlan szürkésfehér szemekben, melyek pola¬ 

risált fényben csupán gyenge interferential-szint vesznek fel. 

c) D i a 11 a g, nagyobbrészt Smaragdit-nemű ásványnyá át¬ 

alakulva, mely fűzöld vagy barnászöld, határozatlan kerü¬ 

letű szemcsékben van jelen. Mindannyi dichroistikus fényel¬ 

nyelés nélkül; nikólok közt a rudas, barnászöld kristály¬ 

szemek, egyhajlású ásvány gyanánt viselkednek. A fűzöld- 

szemekben nincsenek hasadási irányok, a barnászöldekben 

párhuzamos repedések láthatók, melyek a diallag ikerleme¬ 

zeire vonatkoztathatók, d) Olivin sárgás áttetsző, megle¬ 

hetősen élesen határolt kristályos szemekben, melyek az át¬ 

alakulásszülte zöldes vagy rozsdasárga serpentinnek jellemző 

hálózatával bevonvák. Akristálykák szegélyei legiukább meg¬ 

változtak, a kisebb szemcsék nagyrészt tökéletesen Ser- 

pentinné váltak már. A mi ezen Olivin mennyiségét illeti, 

az a fentebbi ásványos elegyrészekhez képes alárendelt, e) 

M agne tit az Olivinnek társaságában nehány nagyobb szem¬ 

csében látható, melyek részben vasrozsdává váltak. 

A kőzet részben való vegyelemzése is kimutatta az 

Olivinnek jelenlétét. Kaptam ugyanis benne 

izzitási veszteséget (H20-et) . . 4*24 °/0-ot, 

sósavban oldható részt . . . 13'10 „ 

„ oldhatlan .... 82'60 „ 

A leszűrt oldatban minőlegesen kimutattam: meglehe¬ 

tősen sok F203-t és Al203-t, kevesebb CaO-t és elég MgO t. 

Ezen eredményből látható, hogy nem csupán Olivin 

10 
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bontódott itt fel, hanem a Labradorit is. A víztartalom rész- 

beu a serpentint, részben a kaolint illeti; az oldott alkat¬ 

részeknek legalább fele az Olivinből való lehet, miáltal an¬ 

nak meunyisége a kó'zetben is jelezve van. 

Ezen olivingabbro egyike tehát azon eredeti kőzeteknek, 

melyekből a Frusca-Gora serpentinjének egy része átalaku¬ 

lás következtében létre jött. 

2. Biotit-gabbro (?) a F r u s c a - Go r á b ó 1. 

Ugyancsak Popovichtól egy öreg kristályos szép kő¬ 

zetet kaptam a múlt nyáron, melyet ő a serpentinfekvéseu 

belül talált s jelentésében a gabbrók közt fel is említ. (Földt. 

Közi. 1876. 228. 1.) 

Az öregszemcsés kőzeten szabad szemmel egy szürkés 

vagy zöldes feliér, átlátszatlan vagy áttetsző ásványnak 

egész buzaszem nagyságú kristályszemeit és zöldes fekete 

Biotitnak foltonként sünien összhalmozott pikkelyeit lehet 

jól kivenni. Igen alárendelten néhány Pyrit szemcse is feltű¬ 

nik. A szürkés vagy zöldesfehér szemcsék egy részének fe¬ 

lülete egyenetlen, szálkás törésű, zsirfénybe hajló, a Saus 

suritra emlékeztető. Egy másik részök határozottan iiveg- 

fényü, ikerrovátkos hasadási lapokkal bir, tehát a Labrado¬ 

réra hagy következtetni. A Szabó-féle lángkisérletben mind 

a kettő egyformán viselkedett s mind olvadásra, miud Na. 

tartalomra inkább az Andesinre utalt, mint Labradoréra vagy 

épen Saussuritra. A keverten kiszedett mákszemnyi darabkák¬ 

nak — a melyeket azonban zárványmentesen nem lehet 

kapni — tömöttsége két mérésből tesz 2 696 t, a mi szin¬ 

tén jól talál az Andesin leggyakoribb tömöttségével. 

A kőzetnek sósav iránti viselkedése is arra utal, hogy 

ezen íőelegyrész inkább Andesin, mint Labradorit felé hajlik, 

mivel csak kis részben bontotta. A kőzetnek szárított pora 

izzitás által l-2l°/0-ot vesztett súlyából. Ezen kiszárított por 

sósavval főzetvén s 24 órai állás után leszüretvén, 12‘47°/0-ot 
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veszített súlyából. A leszűrt oldatban minőlegesen találtam : 

legtöbb Fe203-t, kevesebb Al203-t, kevés CaO-t és bőven 

Na-ot (lángelemzésileg); MgO-ot nem találtam, tehát Olivin 

ki van zárva. 

Ezen adatokból legnagyobb valószinüséggel lehet az 

Andesinre következtetni. 

A Biotit-foltoknak közepette és ezek körül kézi nagyi¬ 

tóval szürke áttetsző, vagy színtelen átlátszó, üveges apró 

szemeket lehet még látni s a darává széttört kőzetből ki is 

lehet szedni ilyeneket. Ezeknek legapróbb szálkáit hosszabb 

ideig tettem ki a gázláng izzó terébe a nélkül, hogy meg- 

olvadott volna, vagy festette volna a lángot s igy nem le¬ 

het más, mint Kvarc. 

A kőzetnek tömöttsége két mérésből = 2'78, s helye¬ 

sen középütt áll egyrészt a kisebb tömöttségil Kvarc és An- 

desin, másrészt a nagyobb tömöttségü Biotit tömöttségeihez 

képest. 

Górcsővel a következőket észleltem még a kőzet¬ 

ben : a) A Biotit jellegeseu mutatkozott, b) A Kvarc a 

Biotitcsoportok társaságában szabálytalan mezőkre repede¬ 

zett átlátszó részletekben és szemekben, melyek élesen el¬ 

különülnek a földpáttól s kevés zárványt tartalmaznak, c) 

An d e s i n határozatlanul körülvonalazott szemekben, ritkán 

párhuzamos oldalit metszetekben, melyek széles ikersávokat 

mutatnak ; mindegyik sűrűén telve van zárványokkal, d) A 

Biotit csoportokon belül kisebb mennyiségben egy sárgás 

vagy zöldes, áttetsző vagy átlátszó ásványnak szétroncsoló- 

dott s összevissza repedezett kristályai és ezek töredékei 

láthatók még, melyek részben zöldesvörös anyaggá vannak 

mállva. A legépebbek gyenge dichroismust és élénk interfe- 

rentiál-szineket mutatnak, mint az Angit. Ha nem is közön¬ 

séges vulkáni Angit, de mindenesetre egy a pyroxéncsoport- 

hoz tartozó ásvány van itt előttünk. Nevezetes, hogy az An- 

desinnek említett sűrű zárványai tökéletesen azonosak ezen 

10* 
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kérdéses Pyroxénnal. Ezen zárványok azonban erősebb na¬ 

gyításnál határozott oszlopos kristálymetszeteknek tűnnek 

fel, melyek keresztezett nikolok közt akkor sötétülnek el, 

midőn a nikolmetszetek valmelyikére ferdeszög alatt állanak. 

Ezen az egyhajlásu rendszerre utaló viselkedés is csak meg¬ 

erősíti a fentebbi nézetet s azért ezen e'egyrészt, melyet ap¬ 

rósága miatt közelebb vizsgálni nem lehetett, az általáno¬ 

sabb Pyroxén névvel je'ölöm egyelőre. A Kvarcmezőkben ész¬ 

lelt kevés zárványok apró légbuborékokból és ugyanazon 

apró Pyroxén-tűkből állanak. 

A mondottak nyomán a kőzetnek képlete lesz: 

(And + Bt 4- Pyr. 4- K \ 2 

\ Py. - 2'78 f 

Az a kérdés végre, hogy minek tartsuk és illetőleg ne¬ 

vezzük ezt a kőzetet? A gabbrötól, minek előfordulásánál 

fogva kellene lennie, mindenesetre lényegesen elüt gazdag 

Biotit tartalma s a plagioklasnak Andesiu természete által. 

A Pyroxen ásványt talán a Diallag belypótlójának lehetne 

tekinteni. A Kvarc a Harz és Genua vidékének gabbróiban 

is közönséges elegyrész. Ha tehát a plagioklas Andesiu ter¬ 

mészetét nem tartjuk oknak a gabbros név elvonására és 

fölvesszük, hogy a Biotit a Pyroxénnal a Diallag helyét pó¬ 

tolja, lehetne a mi kőzetünket biotitgabb rónak ne¬ 

vezni, legalább egyelőre, a mig biztos tudomással fogunk 

bírni ezen szép kőzetnek előfordulási körülményeiről és fő¬ 

leg átmeneteiről. 

Éhez némileg hasonlít azon apró szemcsés kőzet, me¬ 

lyet én a kamenitz-iregi országúton, a Venác csárda köze¬ 

lében, szintén a serpentin fekveten belül találtam s jelen¬ 

tésemben röviden leírtam. (Földt. Közi. 3. évf. 12G. 1.) Eb¬ 

ben azonban Chlorit vau Biotit és Diallag helyett. 

3. A Titanit előfordulása a rakováci-doleri- 

t e s phonolitbban. 

A „Földt. Közi/' múlt évfolyamában (40. lapon) közölt 
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adataimban fel vau említve, hogy a lediiiczei Zovin dől. plio- 

nolithjában 1/2 mm. bosszú, mézsárga Titauitkristálykát ta¬ 

láltam Sauidiuba belenőve. Azóta szorgosan átkutatván ra- 

kováczi phonolitbjeimet is, azt tapasztaltam, hogy igen gyé¬ 

ren elhintve majd minden kézi darabban vannak apró kris- 

tálykák belőle, részint a Sanidinba, részint az alapanyagba 

nőve. Ezeknél fogva kimondható tehát, hogy a Titanit a 

fruskagorai pkonolitknak egy ritkán hiányzó, bár nagyon is 

csekély menyiségben előforduló elegyrésze. 

4. K var ezt rachyt-zár vány a rakó váczi d o 1 e- 

rites phonolithban. 

A rakováczi phonolithek birtokomban levő kézi példá¬ 

nyainak újabbi átvizsgálásánál feltűnt nekem egy dió nagy¬ 

ságú világos, sárgásszürke zárvány, mely a kékesszürke 

phonolithtól élesen elkülönül, bár szorosan öszeforrt is vele. 

Ezen zárványnak tömött, szálkás törésii, zsirfénybe 

hajló alapanyagában üveges földpátnak apró fénylő lapocskái 

gyéren tűnnek fel, mellette apró, legfeljebb kendermag nagy¬ 

ságú, ibolyaszürkés, zsirfényü kvarezszemek uralkodók s eze¬ 

ken kívül ritkásan elszórva csak apró fekete fénytelen csi¬ 

kók és foltok láthatók még, melyek egy harmadik elegyrész 

mállás terményei. 

A kőzetnek kis tömöttsége 2'556 határozottan annak 

savas természetét bizonyítja s távol áll a körülzáró basikus 

természetű phonolithnak 2,7045 nagy tömöttségétől. 

Górcső alatt az egyneműnek látszó sárgás alapból 

a földpát nem tűnik ki különváló metszetek gyanánt és csu¬ 

pán a viztiszta, repedezett kvarczszetuek és nagymenyiségii 

vasrozsdafolt (Ferrit), melyek közt némelyik a Biotitnak pár¬ 

huzamosan rovatozott hoszmetszetéhez hasonlít, úgy hogy 

valószínűséggel ezen ásványra lehet, mint harmadik elegy¬ 

részre, következtetni. Polarisált fényben az alapanyag tarka, 
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finomszemű mozaik gyanánt mutatkozik és üvegbázs éppen 

nem vehető észre. 

Ezen zárvány kőzetét ezeknél fogva rés/ben mállott 

kvarcztrachytnak lehet venni, valószinüleg orthoklas kv.-tra- 

chyitnak, s igy igazolva van Szabó tanár ur vizsgálatának 

eredménye (Földt. Közi. 1873. 96. 1.), mely szerint Ledin- 

c/.e vidékén ilyen trachytok előfordulnak s határozottan 

következik, hogy azok idősebb eruptióknak terményei, mint 

az általam behatóan tanulmányozott házikusabb phonolithok. 

5. A Jazák mellettiBelipotok eruptív kőzete 

is kvarcztrachyt. 

Inkey Béla ur, Roehlitzer jelentésének ismertetésében 

(Földt. Közi. f. évi 4. sz. 90. I.), leírja iovidén ezen kőzet¬ 

nek ásványos összetételét és górcsői szerkezetét, de nem 

meri eldönteni a kérdést, hogy ezen kőzet finom szemű grá- 

nit-e vagy rhyolith e, melyre a kőzet első megpillantásra 

emlékeztet? Igen érdekelvén e kérdéses kőzet, Inkey úr, 

megkeresésemre, szives volt azt megküldeni s én is megvizs¬ 

gálván azt, Inkey ur adatainak helyességében meggyőződ¬ 

tem. En a kőzet tömöttségét is meghatározván, azt 2-496- 

nak találtam, a mi a kőzetnek savas természetével és mál¬ 

lott voltával jól talál. Mállott állapota különösen górcső alatt 

tűnik fel jól, mert az egész alapanyag tele van .caolinizált 

foltokkal, melyek alsó világítás mellett barnáknak tűnnek 

fel, felső világításnál azonban sárgásfehérek, fénytelenek. 

Nagyobb földpátkristályok a kőzetben nincsenek kiválva, 

tehát a lángelemzéssel nem határozható meg azoknak faja. 

A Biotit- és Kvarcztól ment alapanyag azonban úgy viselke¬ 

dett, mint Labradorit, a III. kísérletben tetemesebb K. festés¬ 

sel ; de tekintve a kőzet, mállott voltát, ebből semmi hatá¬ 

rozott következtetés nem vonható le. A górcső egyszerű kris¬ 

tályokat, ikreket és sokszoros ikreket mutatott ki, fel kell 

tehát vennünk, hogy Orthoklas is Plagioklas is van benne. 
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Igen csinosak a Kvarcz és a földpátokba'zárt mikro- 

lithek, melyek különben az alapanyagban is megvannak s 

innen néha belenyúlnak azokba. A nagyobbakat hajlandó 

vagyok Apatitnak tartani. 

A kőzetet orthokl.-oligokl.-Kvarcztrachytnak tartom, 

a) mert az alapanyagban kevés üvegbázis látható, a 

mi Gránitnál, mint egészen kijelölt, tehát szorosan kristályos 

kőzetnél, nem tapasztalható ; 

b) mert a Frusca-Gorában görkövek gyanánt előfor¬ 

duló s általam leirt valódi orthoklasgránittól teljesen külön¬ 

bözik ; és 

c) mert a kvarcztrachytnak jelenléte a hegységnek 

északi lejtőjén is kimutatva van már. 

Ásványtani közlemények. 

(A in. földe. társ. f. é. május 9-én tartott szakülésén előadta 

Selmáit Sándor.) 

1. A Gálén it átváltozásairól. 

Az elemeknek és az erőknek folytonos érintkezése a 

változó viszonyokkal uj eredményeket ad és igy létrejő az 

óriási körfogás, mely a szabályzó törvények központja kö¬ 

rül kering. Érdekes, sőt fontos példákkal szolgál az átvál¬ 

tozás! esetekre az ásványtan, hol a föltűnően észlelhető át¬ 

változások a pseudomorph név alá sorolvák. 

Az ólom és kén vegytilete, a Galenit, az élenyt és a 

szénsavas nátront tartalmazó vizekkel való folytonos érint¬ 

kezés után Ceiussit és kénsavas nátronra változik, mely 

előbbi mig csinos gyémánt- vagy zsirfényü kristályok alak¬ 

jában lerakódik, add'g az utóbbit a körző viz, mint köny- 

nyen oldhatót, eltávolítja. Más esetekben a Galenitban fog- 
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lalt ólom és kén oxidatiója folytán a bomlási termék kén- 

és Anglesit lesz és ha a környező viz egyúttal szénsavat is 

tartalmaz, úgy az megtámadbatja a kénsavval még nem ve¬ 

gyült óloméleget és azt mint Cerussitet elviheti.1) így a Ga- 

lenitből majd Cerussit, majd pedig Anglesit képződik. Hai- 

d i n g er 2) már 1827 ben fölemlíti, hogy a leadhillsi (Skócia) 

ólomtelepekről származó Anglesitek határozottan mutatják, 

hogy azok a Galenit mállási terményei. 0 azonfelül ismer¬ 

tet egy Leadhillsről származó pseudomorphot, a mely a 

kénsavas óloméleg jellemző kristályalakjával bir, de a mely 

tulajdonképen kicsiny szénsavas óloméleg-kristályok halma¬ 

zából áll A Galenit átalakulása Anglesitté tehát még nem 

mindig végeredmény ; az Anglesitből (PbS04) hihetőleg előbb 

a LeadhiIlit (PbS04+PbC03) majd a Cerussit (PbC03) is elő¬ 

állhat a szénsavas nátront vagy szénsavas meszet tartal- 

mazó vizek közvetítésével, mely utóbbi esetben a származó 

Gyps, mint künyebben oldható, elávolitva lesz és a Cerus¬ 

sit. kisebb-nagyobb kristályok alakjában kiválik. Ha az ere¬ 

deti Anglesit-kristályok bekérge/.ve voltak, úgy előáll azon 

érdekes eset, melyet Blum3 4) egy Neuglückről — Unter- 

bildsie n im Schwamvalde— származó példányon leír, hogy 

t. a Cerussit az Anglesit kristályalakját kénytelen fölvenni. 

Ugyancsak Blum1) ismertet hasonló pseudomorphot Ca r ta¬ 

gé n á r ó 1 (Porman), a melyből a m. n. múzeum ásványtára 

legújabban egy csinos példánynyal gyarapodott. A példány 

főleg Limonitból áll, mely az eredeti Anglesit-kristályokat 

is befödte. A kristályok oszlopszeriiek, itt-ott a barna kéreg 

letörve van és látható a sárgásfehér szénsavas óloméleg- 

kristálykáknak halmaza. Legújabban Seligmann G. is- 

‘) G. Biscbof. Jahrbuch dér chem. und phys. Geologie. Bonn, 

1863. I. B. 

2) Pogg. Ann. B. XI. pg. 369. 

3) Nachtrag zu den Pseudomorphosen des Mineralreichs von J. 

Reinhard Blum. Stuttgart, 1847. 

4) Neues Jahrb. f. Min. etc. Jahrg. 1865. p. 266. 
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mértét Cerussit pseudomorphokat Anglesit után Fried- 

richssegenről, (Oberlahnstein.) *) 

2. A Pyrostilpnit egy uj leihelye. 

Tudvalevőleg a Pyrostilpnit (Feuerblende) a leg¬ 

ritkább ezüsttartalmu ásványok közé tartozik, mivel eddigelé 

csak Kiirprinzről (Freiberg), Andreasberg és Przibramról is¬ 

meretes. Legújabban Pejácsevics János grófnak sikerült 

egy Hiendelencináró 1 (Spanyolország) származó 

Freislebenit példányon ezen ásványt felfödözni. A spanyol 

ásvány vékony, áttetsző, kyacinthvörös, a Stilbithez hasonló 

lemezkékből áll, melyek a Freislebenit kristályok között el¬ 

helyezkednek. A lemezkék igen vékonyak és igy azokon 

pontosabb vizsgálat eszközölhető nem volt, mely a Pyros 

tilpnit eddigelé véglegesen meg nem állap:tott kristályrend¬ 

szerének eldöntéséhez adatokkal járult volna. 

3. Opál Mogyoródról. 

A legújabb időben a mogyoródi kőbányában, hol 

trachyttuffot fejtenek, egy nagy opáltömeg találtatott. 

Ez Pejácsevics János gróf értesítése szerint, egy vi¬ 

lágos mézsárga szinü, áttetsző opálanyagból áll, melybe sötét¬ 

barna sdnü, legömbölyített élekkel ellátott darabok behintve 

vannak, melyek csekélyebb fényük által is különböznek a 

viaszíényü alapanyagtól. Ezen opál érdekesen mutatja azon 

változást, mely a vizelvesztés folytán rajta előáll. Ott t. i., 

hol a víztartalom elvonatott, az ismeretesen átváltozik egy 

likacsos, fehér, tiszta kovasavból álló anymgba. A mi igen 

nevezeles, ezen opálnál nemcsak a külfelületen mutatkozik 

eme jelenség, hanem az opáltömeg közepén is láthatók ki- 

sebb-nagyobb gömbölyded fehérszinü foltok. Itt-ott a fehér 

*) Verh. dós naturhist. Vereines dér preuss. Rheinlande u. West 

phalens. 32. Jahrg, p. 317. 
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foltok csatornaszerit csövekkel állanak összeköttetésben, me¬ 

lyeknek falai szintén ily módon elváltozva vannak. A leg¬ 

több esetben azonban ezen gömbszerü febér részek teljesen 

elkülönítve lépnek föl és mivel oly helyeken is mutatkoz¬ 

nak, hol repedések nem észlelhetők, hol az ásvány egészen 

ép, látható, hogy a vízelvonáson alapuló ezen processus az 

opáloknál nemcsak a tömeg szélein, hanem annak közepén 

is veheti eredetét. 

4. Brazíliának egy u j Apáti t-lelhelye. 

(Előadva a m. föleit, társ. f. é. május 9-én tartott szakülésén 

Semsey Andor által.) 

A magyar nemzeti muzeum kőzetgyiijteményében egy 

brazíliai gránitpéldányon — lelhelye C a m p o di 8 t. Anna, 

Rio Janeiro mellett — gyönyörű kristályok vonták magukra 

a figyelmet, melyek Apatitoknak bizonyultak. 

Brazília Apatitjai ismeretesek ugyan Schrauf x) szerint, 

Matto Grossoról grániton, és Leonhard * 2) szerint Val lou- 

g ó r ó 1 és Rio Janeiro vidékéről kvarc és föklpáttal, 

va'amint M inas Geraes ben Villa Ricáról szürkés fehér 

kristályok alakjában egy törmelékes kvarcos kőzeten, de a 

múzeumban őrzött gránit pontosabb leihelyéről nem tesznek 

említést. 

A gránit durva szemcsű-szöveggel bir, földpátja rózsa¬ 

színbe játszó fehér Orthoklas, a csillám káli-csillám, mely 

vékony lemezekben majdnem színtelen, s a polarizáló készü¬ 

lék alatt a rhorubrendszeruek két optikai tengelyét fölmu¬ 

tatja, a Kvarc fehéres vagy szürkés, itt-ott szabad flist- 

kvarckristályok alakjában. 

') Atlas dér Krystall-Formen d. Mineralreiches. Wien 1871. II. 

Lieferung. 

2) Haudwörterbucb dér topographischen Mineralogie von Gustav 

Leonhard. HeideU erg, 1843. 
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Az Apatitkristályok szépen kifejlődvék és az ismert 

brazíliai Apafitokat lapdxisságra nézve fölülmúlják, föllép¬ 

nek u is a következő a'akok: OP, oo P, P, 2 P, 1/2P, P 2, 

2P2; uralkodó a normál prisma a véglappal. A kristályok 

átlátszók, áttetszők, majdnem színtelenek, kissé a zöldesbe 

játszók és a mi igen érdekes, többnyire az Orthoklasokba, 

ezeknek anyaga által egészen beburkolva, benőve vannak, 

vagy pedig a rókább kvarckristályokon felnőve találtatnak. 

Irodalom. 

A sós és nátronos vizekről. 

Dr. Brauns után Liszkay Gusztáv. 

A tenger vizének sótartalma igen sok érdekes geológiai 

kérdés föltevésére szolgáltat okot. Hogy keletkezett, mióta 

van meg, hol keresendő annak eredete, vajon folytonosan 

állandó volt é a földön, vagy pedig megváltozott bizonyos 

koszú időszakokban, melyeknek történetét a geológia tárja 

élőnkbe ? 

A utóbbi kérdésre ezelőtt közönségesen az volt az 

átalános felelet, hogy a tenger sótartalma, az egymásután 

következő különféle földkorszakok folyamán lassacskán 

gyarapodott meg, t. i. hogy a jelenkor tengerei sokkal in¬ 

kább különböznek az édes vizektől, mint az előbbi földkor¬ 

szakok tengerei. 

E tekintetben még az előbbi földkorszakokból szár¬ 

mazó állatok kövületeinek minőségére, illetőleg azoknak 

alkotására is hivatkoztak; azt állító*ták, hogy a föld 

előbbi korszakainak édesvízi és tengeri állatjai nem kü¬ 

lönböztek oly élesen egymástól, továbbá, hogy a jelenkori 

tengeri állatok egy része közelebb rokonságban áll az édes- 
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vízben élő bizonyos állatfajokkal, mint egyéb tengeri állat¬ 

fajokkal. 

Közelebbi észleletek azonban arra vezettek, hogy ezen 

tétel nem állhat meg. 

Némely kihalt kagylófajok, p. o. a Jura korszakból 

való Cardiniák, a jelenkori tengeri kagylóktól elütő jellegűek 

ugyan s ennek folytán némelyek által az édesvízi kagylók 

körébe soroltattak, de szervezetűknek közelebbi tanulmá¬ 

nyozásából kitűnt, miszerint a jelenleg is tenger vizében 

élő más kagylófajokkal, nevezetesen az Astartékkal közel 

rokonságban állnak. 

Hasonló eset forog fönn, némely más kihalt kagyló- 

nemeknél, főkép sok olyan vékonyhéjunál, melyeknek zár- 

fogaik nincsenek. E/.cn jelleg következtében azok, habár 

indokolatlanul is, az édesvízi Anodonták fajához soroltattak. 

És látszólag igy van a dolog a fentcbbbi tétel legtöbb 

bizonyítékával, kivéve egynéhány tényálladékot; igy a ki¬ 

halt Nerita fajok közel rokonságban állnak édesvizeink Ne- 

ritilláival; a Cyrenék családjából több kövület található ten¬ 

geri lerakodmányokban; a Jura korszakból való halgyik- 

fajok (teleosaurusok) rokonok a jelenben folyó vizeket lakó 

gavialokkal; végre az előbb tengervizekben tartózkodó 

ganoid halak jelenleg csak édes vizekben tartózkodnak. 

Ha azonban mindezen felsorolt tényálladékokat köze¬ 

lebbről megvizsgáljuk, akkor azok döntőleg nem bizonyita- 

nak. A tengerben most is élnek (Jyrénék ; a Neriták, mint 

a Neritinák legközelebbi rokonai, az előbbi korszakokban élt 

őseiktől nem nagyban különböznek. A krokodilfajokra, mint 

tüdővel lélegző állatokra a tenger vizének sótartalma mellé¬ 

kes befolyású. 

A ganoid halaknak tengert lakó fajai egészen kihal¬ 

tak ugyan, de mivelhogy igen közel rokon halfajokat, sőt 

ugyanazon faj féleségeit is majd a tengerben, majd az édes- 
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vízben találjuk, továbbá a mennyiben egy és ugyanazon bal 

időszakonként majd a tengerben, majd a folyóvízben tartóz¬ 

kodik, a ganoid halak példájából leszármaztatott következ¬ 

tetés annál kevésbbé állhat meg, mivel a ganoid halakkal 

minden földkorszakban együtt élő valódi porczos halak, a 

czápák és ezekhez hasonlók most csupán csak tengerben 

tartózkodnak s ezen körülménynél fogva épen az ellenkezőt 

kellene következtetnünk. 

A kőszénkorszakban, dús tenyészetre mutató száraz¬ 

földi növények mellett, édesvízi állatok maradványai talál¬ 

hatók. Az édesvízi fauna a délkeleti Angolhonban levő 

Weald képletben, mely a jura és kréta között átmenetet 

képez, még inkább és pedig dúsan van képviselve. 

Mig ezen korszakban az Alpesekben hatalmas meszes 

képződmények csapódnak le a tenger vizéből, addig távo¬ 

labb észak felé egy nagy beltenger az úgynevezett liinneus- 

medencze képződött, mely a tengertől teljesen el volt zárva, 

sószegény létében alkalmas helyet szolgáltatván édesvízi ál¬ 

latok és növények tenyészésére, a mint ezt azoknak kövü¬ 

letei bizonyítják. 

Ezen ős beltenger állatjai majdnem azonosak a jelen 

korszakkal, találhatni ott ugyanis kagylókat a Cyclas, Cyreua, 

Unió családból, csigákat a Paludina, Melánia, Planorbis és 

Limnaeus fajból, továbbá szárazföldi növény és állat- ma¬ 

radványokat. 

A későbbi harmadkorban nemcsak egyes különféle 

édesvízi és tengermedenczék különböztethetők meg, hanem 

gyakran az is észlelhető, hogy egy és ugyanazon medenczé- 

ben tengeri és édesvízi rakodmáuyok váltakoznak egy¬ 

mással. 

Ennek ellenében a nyílt tengeri rakodmáuyok, a leg¬ 

ősibb időtől fogva némely oly állatfaj által jellemeztetnek, 

mely édesvízben sohasem, csakis sósban szokott tenyészni. 
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Ilyenek első sorban a koraitok, melyeknek édesvizek¬ 

ben eddig még nyomát sem találták, mig a tengerben egész 

zátonyokat, szilieket képeznek. Ezekután sorakoznak a 

brackiopodák (Terebratula, Liugula) az ecliiuodermák, a 

szivacsok s a foraminiferák. 

A csigák és kagylók nagy csoportjából is kiválaszt¬ 

hatni egész családokat és egyes fajokat, melyek csak a 

tengervizében élnek. A kagylók csoportjából különösen az 

osztrigák emelendők ki, melyek a jelenkorban épen a ten¬ 

gernek bizonyos meghatározott sótartalmú pontjaihoz van¬ 

nak kötve. 

A tengerek kihalt lakói tehát inkább arról tanúskod¬ 

nak, hogy a tengereknek kezdettől fogva egyáltalában ad¬ 

dig, mig faunával bírtak, sótartalmaknak kellett lenniük. 

Mivel azonban oly szerves lényekről van szó, melyek¬ 

nek életviszonyait és föltételeit közvetlenül meg nem figyel¬ 

hetjük, mig egyrészről figyelembe kell vennünk a hasonló 

állatokon tett közvetlen észleleteket, másrészről pedig nem 

szabad szem elől téveszteni a föld fölületén a jelenkorban 

véghezmenő változásokat sem. 

E tekintetben azt tapasztaljuk, hogy a szárazföldi fo¬ 

lyamok, az úgynevezett édesvizek, a tengerbe szakadatlanul 

oldható ásványrészeket visznek s azokkal olyanokat is, 

a melyek a tenger vizében benfoglalvák. Igaz, hogy 

a feloldott anyagok mennyisége, kivéve nehány ásványos 

forrást, igen csekély ; a tömörítés nagyobbára jelentéktelen 

(igy például mig a Genfi tó vizének 1000 kgr. súlyában 

csak 160 gramm szilárd alkatrész van, addig ugyanannyi 

tengervízben átlagban 35 kgr. találtatik), de a szilárd alkat¬ 

részek a teugerben mégis folyton növekednek; ehhez járul 

az is, hogy a tengerből csak tiszta viz párolog el, a mely 

a szárazföldön, főkép a hegységeken újra lecsapódik és 

szilárd alkatrészeket feloldva, azokat részben a tengerbe 

viszi. 
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A sótartalom folytonos növekedését azonban ellenhatá¬ 

sok szabályozzák, melyek nemcsak hogy szakadatlan folya¬ 

matban működnek, de már a legrégibb földkorszakokban 

is megvoltak, a mint erről az őskorszakból való tengeri 

rakodmányoknak állat- és növénymaradéka tanúskodik; sőt 

azt lehet mondani, hogy ezen ellenhatások, az ős kövü¬ 

letvivő képletekben már oly mérvben nyilvánulnak, hogy 

az őskor tengereinek tetemes sótartalmát kétségbe vonni 

nem lehet. 

Az őskor sólerakodmányai közvetlenül a tengervi¬ 

zének elpárolgása után csapódtak le és közöttük a kősó 

(cklornatrium) és a kénsavmész (anhydrit és gypsz) mint 

„sziklaképzők“ a legkiválóbb fontosságúak. 

Midőn a földdomborzat viszonyai változni kezdtek, ille¬ 

tőleg a szintek megváltoztak, — a mint ezt a geológia min¬ 

den földkorszakra nézve kétségen kiviil helyezi — egyes 

tengerrészek könyeu elszigetelt medenczékké el t lehettek 

metszve; ezen medenczék vizének, lia a medenczéket nem 

táplálta elegendő édesvíz, el kellett párologni s a gypsz és 

kősó, más réteges kőzetnemekkel, u. m. mész-, agyag- és 

homokkővel mint szilárd alkatrész hátra maradt. 

A jelenkori és őskori ilynemű csapadékok közti cse¬ 

kély eltérés két körülményből igen könnyen kimagyaráz- 

bató ; először azon elváltozásokból, melyeken ezen lerakod- 

mányoknak keresztül kellett menni, ha az édesvíz (légköri 

és forrás) hatásának ki voltak téve, másodszor ugyanazon 

folyamatnak egy és ugyanazon helyen többszöri ismétlé¬ 

séből. 

Csakis az utóbbiból lehet magyarázni igen sok só és 

gypsztelepeknek rendkívüli nagy vastagságát; az előbbiből 

pedig az magyarázható meg, hogy mikép szólíthatta ki 

lassacskán a gypsz, a vele társult más egyéb ásványokat. 

A cklornátriumnál könyebben feloldható u. n. auyalug- 

sók, a keseriisó és más egyéb kénsavas sók — chlorká- 
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lium, chlormagnesium stb. — csakis száraz hegységekben, 

nagyobb mélységekben találtatnak friss állapotban, mert 

(laczára, hogy a vizet mohón veszik föl, a lég száritó ereje 

következtében ismét a legkönyebben csaphatok le. 

A chlornátrium nem oldható oly könyen s ennek kö¬ 

vetkeztében igen sokszor és nagy tömegekben jelenik meg 

mint kősó; a kénsavas mész még nehezebben oldható és 

gyakran egész önállóan lép fel. 

A kősónak és a gypsznek rétegzett települése tisztán 

bizonyítja, hogy azok tengervízből csapódtak le, a gypszré- 

tegek különben sokszor dúsak szerves zárványokban is. 

A gypsz még ott is rétegesen települt, a hol jelenleg 

s/akadékosan, meredek falakkal, hegyfokokkal lép fel. Ilyen 

helyeken a gypsz eredetileg mint Auhydrit csapódott le, a 

mint ezt még most is találjuk, p. o. Stassfurtban, Wielicz- 

kán és Bochnián, épen a fentebb említett könyebben oldható 

sók társaságában. Ezen Anhydrit később vízzel érintkezvén, 

azt lassacskán magába szívta, tériméje növekedett el és széttolt 

mindent, a mi mellette és fölötte feküdött s szakadékossá vált. 

Hogy a gypsz bizonyos ásványoknak, főleg kénegek¬ 

nek elmállása íolytán képződhetett, az csekél) ebb fontosságú, 

mert az ezen eredetre utaló gypsztömeg menyisége arány¬ 

lag igen csekély. 

Már a legrégibb kövületvivő rétegekben, u. m. az 

észak-amerikai Silur, Devon és alsó kőszénképletben, nagy 

tömeg gypsz, kősó és agyag fordul elő, mely utóbbi, a 

menyiben sóval van telítve, sóagyagnak (Salzthon) ne¬ 

veztetik. 

Különösen a felső Silurképlet ouondaga csoportjában 

fordulnak elő gypsztömzsök és agyagrétegek; Virginiában 

valószínűleg ezen képletben, egy vastagságban 60 métert 

meghaladó kősótelep fordul elő. 

A Dyasképlet, mely a palaeozói korszakot berekeszti, 
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valószínűleg a legtetemesebb gypsz és kősótömegeket képes 

felmutatni. 

Ezen korszakban nemcsak Németbon közepén és északi 

részén képződtek sótömzsök, a különféle kénsavas sókkal 

és anbydrittel, mely gypszszé változott el, különösen a 

Harz szélén 300 méternyi vastagsággal, de ezen képződmény 

mesze keletnek is kiterjeszkedett, egészen Oroszország te¬ 

rületére; a Kirgiz pusztán ezen képletből vakító fehérségű 

kősó szilieket láthatni, melyek mesziről jegesekhez hason - 

litanak. 

Az erre következő Triászképletet gyakran sóhegység¬ 

nek is nevezik, a menyiben annak majdnem minden tagja 

sóban és sós forrásokban bővelkedő. 

A Trias legalsóbb rétegében a tarka homokkőben 

észak-nyugoti Némethonban, az erre következő kagylómész- 

ben közép és délnyugati Némethonban, a képletet bezáró 

Keupermárgában pedig Angolhonban (Nortwich), Schweicz- 

bau (Bex) és Francziaország keleti részén (Vic le-Dieuze) 

találhatók kiterjedtebb só- és gypsztelepek. Ezeknél neveze¬ 

tesebbek és fontosabbak a felső Trias sóképletei az Alpe- 

sekben, a, hol a mészhez és dolomithez kötve, hatalmasan 

ki vannak fejlődve."Ide tartoznak Dél-Bajorország, Tyrol, Felső- 

Auszfeia és Styria telepei. 

A Jurakorszak szegényebb sóban és gypszben, azon¬ 

ban ennek felső részében is, mely a Wealdképletnek alap¬ 

jául szolgál, találni gypsztelepeket és sós források által 

jelzett sótömzsöket, főkép észak-nyugoti Némethonban (Miin- 

den-Rodenberg a Deister mellett). 

A krétakorszakból Algírban találunk kősót; a régibb 

harmadkorból a cataloniai sót s az Appenuinek és a Mont- 

martre gypszeit említhetjük fel, mig a wieliczkai-bochniai 

magyar- és erdélyországi sótömzsök, némely Alpes- és Apen- 

ninalji s a kénben dús siciliai híres gypszek, nemkülönben 

a Sicilia nyugati oldalán Nicosiától és Leonforíetól Catto- 

11 
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liáig 120 kilométernyi távolságban csapó, számos de vé¬ 

kony kősórétegek, az ifjabb harmadkorba soroltatnak. 

A negyedkorba tartozó gypsz- és sótömegek, a mint 

azokat a Sahara sivatagban óriási kiterjedésükben szemlél¬ 

hetjük, felette nagy fontosságnak. 

A Sahara úgy a diluviumra, mint a jelenkorra nézve 

nagy és tanulságos szerepet játszik. 

A diluviumban Saharát még tenger boritá; jelenleg 

száraz sivatag, habár sok helyen és nagy területekre mé¬ 

lyebben fekszik a Közép-tenger tükrénél; ezen tenger déli 

partjai fölemeltettek, a Sahara medenczéje attól elzáratott s 

miután a légköri csapadékok, melyek itt egyébiránt alig 

vehetők számba, nem pótolhatták az elpárolt vizmenyiséget, 

a Sahara medenczéje kiszáradt. 

Hogy a Sahara sikját még csak nemrég is tenger 

boritá, arról meggyőznek minket az ott nagy menyiségben 

található oly kagyló-maradványok, melyek most a Közép - 

tengerben folyvást élnek, p. o. a Cardium edule, úgy a meg¬ 

levő, ha nem is nagyon vastag gypsztelepek, sótömzsük és 

sósvizzé lett mocsárok vagy medenczék. 

A talaj sótartalma nagy területekre igen tetemes, a mi 

a sivatag szárazságát nagy mérvben növeli. A hol na¬ 

gyobb menyiségü édesviz öszegyiil, ott növények is te¬ 

nyésznek, oázokra találunk, nagyobbrészt tavakkal és bő 

forrás vizzel. 

Az is tudva van, hogy a francziák az Atlas hegység 

déli lejtőjén sikerrel fúrtak artézi kutakat s ez által a 

datolya-tenyésztést a végenyészettől sok helyen megmen¬ 

tették. 

Saharának legkiterjedtebb vízmennyisége, mely Dél- 

Algir kutjait is itatja, a föld alatt van és vízhatlan réte¬ 

gek, nevezetesen egy kemény gypsz-pad által óvatik az 

elpárolgástól. 

Ezen földalatti viz nemcsak mesterséges kutak, de 
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természetes tengerszemek által is közvetlen összeköttetésben 

áll a kiilléggel s benne a Közép-tengerben élő nehány ki¬ 

sebb halfaj, mint a Ciprinodon Calaritanus és Coptodon 

Zillii is tenyészik, mely halak nem tartoznak a vak félesé¬ 

gekhez, a mint azok Krajna és Kentucky barlangjaiban és 

Selmecz bányáiban tettleg előfordulnak. 

A földalatti medencze vize meglehetősen sós. Még só- 

sabbak a belső Afrikában találtató tavak; ezen tavak közül 

némelyik időnként egészen kiszárad; hasonló sorsnak vau¬ 

nak álávetve a sós mocsárok is, vagy az úgynevezett 

Sebchák. 

A Zagres tóról 1844-ből azt Írják, hogy egy tükör¬ 

sima sóréteggel volt borítva, mely messziről egy csön¬ 

des vízfelülethez hasonlított. Ezen réteg szélein vékony volt, 

valamivel beljebb megtartotta a lovat, 0,33 méter vas¬ 

tagságtól a közepén egész 0,7 méter vastagságig gya¬ 

rapodott. 

A tó hosza 22540, szélessége 11270 kilométer ; ak¬ 

kori becslés szerint 127 millió köbméter sót tartalmazott, 

köriibelől 51/2 millárd mázsát. 

A suezi szoros keserű savas tavai a legrégibb időtől 

fogva ismeretesek s érdekesek különösen azért, hogy fekvé¬ 

sűk és természeti alkotásuknál fogva ezen földrész geológiai 

történelmét ismertetik meg. 

A suezi szoros eredetileg egy tengerszoros volt, mely 

a Vörös-tengert a Földközi-tengerrel öszekapcsolá; idővel a 

lagúnák egész lánczává változott, mig később majdnem 

teljesen kiszáradt. 

A suezi sóstavakból is termelnek sót; az 1867-ik évi 

párisi világtárlaton egy 21/2 m. magas hasáb volt az ottan 

nyert tiszta chlornátriumból kiállítva. Azonban ezen sóknak 

nagyobbrésze, részint a légköri behatások, részint más anya¬ 

gok bomlásának befolyása következtében már el van vál¬ 

tozva. 

11* 
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Az elváltozást termékek között legkitűnőbbek, a szén¬ 

savnak nátronnal vagy széksóval való vegyületei, a Trona, 

Urao és Soda, a melyek után a sivatagok tavainak nagy¬ 

része Nátron tavaknak neveztetik, p. o. Sukena tó Fez- 

zanban. 

Az ily nátronképződés csak esőben szegény vidékeken 

gondolható, a mennyiben vizdús területeken ezen sók csak¬ 

hamar feloldatnának és elsodortatnának. Fezzanban azon¬ 

ban, ahol nagyon kevés eső esik, aTrónát épiiletanyagra is 

használják. 

Hogy az elváltozási termékek között épen a szénsa¬ 

vas vegyiiletek játszanak kiváló szerepet: azt onnan lehet 

könnyen megmagyarázni, hogy a szénsavas mész majdnem 

minden kőzetben előfordul, hogy szénsavas vizekben ketted 

szénsavas mészéleggé igen könnyen feloldható, a melyből a 

mész, a viz és szénsav elpárolgásával, ismét igen könnyen 

kiválik. 

Egynéháuy ilyen tóban, a cklornátrium mellett, az 

úgynevezett anyalugsókat, — mint a csodasó, keserűsó, 

cblormagnesium és cldorkalium, — fris állapotban lehet 

találni, nemkülönben gypszet, a mely gyakran vaskéneggel 

vau tisztátalanitva. 

A Saharához Ázsia azon vidékei csatlakoznak, a me¬ 

lyek ezon vizszegény kerület légáramlatainak ki vannak 

téve. Ezek részint valódi sivatagok, mint a syriai, arábiai, 

a persiai, a középázsiai, részint puszták időszakos növényte¬ 

nyészettel. Mindezen vidékek sógazdagok s nem egy tanulságos 

tüneményt tárnak élőnkbe. 

Azonban talán egyik sem fontosabb és érdekesebb a 

föld történelmének tanulmányozására és geológiai jellegénél 

fogva is, mint a Holt-tenger. 

A legújabb vizsgálatokból különösen Fraas Ott ó 

adataiból kitűnik, miszerint a Holt tenger képződését, me- 
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denczéjc 400 méterrel mélyebben feküdvén a Középtenger 

tükrénél, vulkáni erőknek tulajdonítani nem lehet; az azon 

található szurok tökéletesen azonos minden szerves eredetű 

asplialttal s a krétakorszakból származik, kén ép úgy mint 

Siciliában, rétegzett gypskőzetben jön elő. 

A Holttenger és vidéke eredetét egy krétakorszakba 

tartozó réteges hegység nagyobbtnérvti megkasadásának kö¬ 

szöni, mely hegység egyébiránt szabályszerűen alkotva, több¬ 

szörös zavargásokat szenvedett. 

A nagy Jordánkasadék északon édes vizet tart; délen 

azonban, a nagymérvű táplálás daczára, az elpárolgás olyan 

hatalmas, hogy a Holttengerben, mely előbb a Vöröstenger¬ 

rel volt kapcsolatban, nemcsak a víz fogyott meg, a mi 

tükrének alábbszállását okozá, de a különféle sók is igen 

nagy mennyiségben lecsapódtak. 

A tenger fenekén folytonosan só rakodik le. A tengervíz 

fajsúlya több mint 1.2 ; konyhasó-tartalma 12°/0, szilárd 

alkatrészekben pedig 24% os. Ha ezen nagy sótartalom, 

íőképen az elpárolgás nagysága, által okoztatik, akkor más 

tavaknál hasonló körülmények csak a befolyó víznek nagy 

sótartalmából magyarázhatók. 

Példát szolgáltat erre a sós tavak egyik leghiresebbike: 

az Elton-tó a Volga balpartján; ennek kerülete 7 mértföld, 

mélysége igen csekély s ennek következtében a viz elpá¬ 

rolgása igen nagy. 

Az Eltontóba négy sós folyó ömlik, a melynek vidéke 

sósivatag, sóval itatott talajjal s csak sónövényekkel fedve, 

mint a Salicornia herbacea és az Uredo salicarniae stb. 

A tó vize még sósabb a Holttenger vizénél; ugyanis 

fajsúlya 1.27; szilárd alkatrészek 25 —29°/0-ig, ezekben 

13°/0-nál több konyhasó. Sóban legdúsabb az arméniai Ur- 

m:án-tó, 20—21% szilárd alkatrészben 19% sóval ; más 

szárazföldi tavak vize nem oly sós, mint a tenger vize. 
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így p. o. a Kaspitenger vize még iható ; szilárd al¬ 

katrészek 0.625 °/0, só 0.375 °/0. Itt a csekélyebb sótartal¬ 

mat valósziuüleg az édes viz hozzájárulásának nagy meny- 

nyisége idézte elő nem régi geológiai korszakban. Ezt igazolja 

az is, hogy a körülötte levő sóstavak tőle egészen el van¬ 

nak zárva, mig a Volga, más jelentékeny folyamokkal 

mint a Jerek, meglehetős tiszta vizet ömleszt belé. Az is 

valószínű, hogy a Kaspitenger valaha, úgy mint az Uraltó 

és a Feketetenger, mely utóbbinak délfelé való áttörése 

későbbi eredetű, az északi jegestengerrel állott kapcsolatban. 

A jeges tenger szegényebb sóban mint a többi óceá¬ 

nok, fajsúlya átlag 1.026, sótartalma 3—3.3°/0. 

Az egyes elkülönített tavakba befolyó vizek mennyi¬ 

ség és minőség szerinti viszonyai igen különfélék, igy p. o. 

az arméniai Van-tó, habár sósabb mint a Fekete- és a Ke¬ 

letitenger, az Eszakitengernél sószegényebb. Arábia és Közép- 

Azsia sós tavai keletkezésüket annak köszönhetik, hogy a 

világtengertől elzárt egyes tengerágak vizének elpárolgása 

sokkal nagyobb mérvű volt, mint azoknak édes vízzel való 

táplálása; eliez járul még a sógazdag talaj is 

Említést kell még tennünk a keletindiai Tronáról, mely 

az egyptomihoz egészen hasonló. Az óvilág sólerakodmá- 

nyaihoz sorolandók továbbá Dél-Afrika és a száraz Ausztrália 

sótelepei, melyek sokbau hasonlítanak a Sahara-tavak kép¬ 

ződményeihez és valószínűleg ifjabbak. 

Európának csekélyebb számú só-, csodasó- és nátron- 

lerakodmánya van, nevezetesen déli Franczia-, Spanyolor¬ 

szág- és Magyarhouban. 

Ennek ellenében Amerika, daczára számos folyóinak, 

igen sok és nagy kiterjedésű sós tóval bir. 

Ezek között Eszak-Amerikában legnevezetesebb az 

Utald, melynek hossza a 100, szélessége az 50 kilométert 

meghaladja. Vize meglehetős sok chlornátriumot tartalmaz. 
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Délamerikában bárom területen van nagyobb mérvű sólera- 

kodmány, egészen hasonló viszonyok között, mint az orosz 

délszibériai és turáni rakodmányok, csakhogy felettük a ve- 

getatió sokkal egyhangúbb. Ilyen területek : a Lanosok^vagy 

Sabanák és Pampák, fokép az Orinoco folyam északi áram¬ 

területén, és Venezuela államban. 

A másik sóterület La Platától délkeletnek s Buenos- 

Airestől nyugatnak a Rio Saladé és Rio Negró között, egé¬ 

szen a Cordillerák aljáig ; a szomszéd patagoni partokon is 

vannak sótelepek, melyeken konyhasó, csodasó és nátron 

nyeretik. 

A harmadik terület Dél-Péru, délnyugati Bolivia és 

Észak-Chili lépcsőzetes partsikjain van; arról nevezetes, hogy 

itt nyeretik a legtöbb nátronsalétrom, a mely valószínűleg a 

tengeri sók vegyi elváltozásából keletkezett. 

A cklornátrium is nagy tömegben fordul elő. A perui 

pampa di Tamarugal kősóját 63 millió tonnára becsülik. 

Fontos a sótelepek, sós tavak és sókivirágzások kép¬ 

ződésének értelmezésére a tenger viz elpárolgásánál a kivált 

szilárd rétegek sorozata. E tekintetben az egymásra követ¬ 

kezésnek mindig ugyanazon sorát találjuk, hogy t. i. a leg¬ 

nehezebben oldhatók legelőbb csapódnak le. 

A sorozatot mindig a szénsavas mész kezdi meg, mely 

édes vizekben sokkal nagyobb mennyiségben van meg, mint 

a szénsavban szegényebb tenger vizében. A közönséges ten¬ 

gervízben, melynek fajsúlya 1.028, legtöbb adat szerint: 

0.025—0.05°/0 mész van ; némelykor 0.1, vagy 0.01°/o'ra 

teszik ezen százalékot, mig a szilárd alkatrészek közönsé¬ 

gesen 3.4—3.7°/o-ot tesznek ki, mely százalék ra mélység 

növekvésével kis mérvben növekedni szokott. 

A földközi tenger fajsúlya 1.03, sótartalma a 4°/o-°t 

meghaladja; hasonló a Vöröstenger ; a Jegestenger nem olyan 

sós s még kevésbbé sósak némely öblök, melyekbe folyamok 
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torkoltának, főkép azon esetben, ha a nyílt tengerrel való 

összeköttetésük csekély. így a norvég Fjordok vize, a fo¬ 

lyamok torkolata közelében még iható ; a I ehértenger faj¬ 

súlya csak 1.019, mig a nyilttengeré 1.0266 • a Keletitenger 

a Skagerracban 1.778, a Kattegatban 1.5 s közepe táján 

0.5 százaléknyi sókat tartalmaz. 

A Feketetenger északon 1.6, délen 1.8 s a Márvány- 

tengerben az utóbbinál még magasabb százaléknyi sót tai- 

talmaz. 
Ha a tenger vizének sótartalmát átlagban 3.5°/0-ra 

tesszük, akkor, ebből megközelítőleg 2.6°/o a kősóra, 0.16°/0 

a kénsavas mészre, 0.74°/« pedig a könnyebben oldható 

sókra esik. Ez utóbbiakból 0.21° 0-ot a keserűsé, O.41°/0-ot 

a eklormagnesium, kevés brom- és jodmagnesiummal, 0.12 

százalékot pedig a chlorkálium tesz ki, az utóbbi kevés biorn- 

és jodmagnesiummal. 

A szénsavasmész csak a fent említett csekélymennyi¬ 

ségben lép föl, alig számbaveliető szénsavas magnesiával. 

Az édes vizek szilárd alkatrészeiben foglalt, aránylag 

magas szénsavas mészszázalék is már arra utal, hogy legelő¬ 

ször a mész csapódik le és pedig mint mészpát, gyalu an a 

magnesiával együtt, mely esetben a tiszta mészpát mellett 

dolomit kettes só képződik. 

A mészképződés történjék akár közvetlenül, álcái bi¬ 

zonyos szerves lények, mint a korallolc, kagylók vagy fora- 

miniferák közvetítésével, azon tengerek fenekén igen tete¬ 

mes, a melyeknek vize vagy csak csekély mérvben, vagy 

épen el nem párolog. 
Elpárolgás alkalmával a többi só ellenében háttérbe 

szorul, még a kénsavas mész előtt is, mely közönségesen 

gypsz alakjában rakódik le. 
A mészpát után a gypsz csapódik le és pedig tapasz¬ 

talás szerint 15—25 sűrűségi fok között, a midőn az ol¬ 

datból egészen kiválik. 
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Erre a chlornátrium következik, először tisztán, később 

magnesiasókkal keverve; 34 sűrűségi foknál keserűsé és 

csodásé csapódik le s egy nátron- és magnesiasulfátbél álló 

kettessé (Blödit, Astracanit), azután különféle cklorvegyüle- 

tek és végre kizárólag vagy túlnyomóan a cblormagnesium. 

Ilyen rétegsorozatban kell valamennyi sótelepnek kép¬ 

ződve lenni; a hol ezen sorozat meg van zavarva, a mi 

gyakori eset, ott okvetlenül egy későbbi elváltozásnak kel¬ 

lett történni. 

Ha a csapadékrétegek ezen sorozatát, a nagyobb mély¬ 

ségben megfúrt s épségben talált sótelepek rétegsorozatá¬ 

val összehasonlítjuk, akkor tettleg igen nagy egybevágást 

találunk, nevezetesen a hatalmas stassfurti sótelepeknél, a 

hol legalól meglehetős tiszta kősó találtatott Anhydrittel, e 

felett sulphátok, mint a Polyhalit stb. kősóval keverve, azok 

felett keserű só, Ivieserit s legfeljebb az úgynevezett fedü- 

sók, keserű- és kősóval elegyítve. 

Magától értetik, hogy ezen sótelep egyszerre nem csa¬ 

pódhatott le, hanem bizonyos időszakokban, a mit legin¬ 

kább a meglevő anhydritszalagok, korszakgyűrűk jelenlé 

téből lehet következtetni. 

Világos tehát, hogy a tengervizének sótartalma, a leg¬ 

első földkorszaktól fogva állandó és változatlan maradt; ezt 

bizonyítják a fentemlitett stassfurti sölerakodmányok tele¬ 

pülési viszonyai, melyek később, a harmadkori és a jelen¬ 

kori lerakodmányoknál is ismétlődtek. 

A tenger sótartalmának, ha lassan is, de folyton növe¬ 

kedni kellene az édes vizek által nyújtott táplálékból, ha a 

különféle földkorszakokból eredett nagy sótelepek ezt ki 

nem egyenlítenék s a régi mérték túlhágását nem akadá¬ 

lyoznák. 

Ezen kiegyenlítéseket pedig a föld okozza, felülete szint¬ 

jeinek ingadozása, az időszakos emelkedések és síilyedé- 

sek által. 
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A hol a föld felülete felemelkedik, ott hasonló fog be¬ 

következni, mint a snezi szoroson és a Sahara pusztán most 

is történik, azaz a só kiválik. 

A földrészlet először pusztává lesz s ha később le- 

sülyedt, a meglevő sónak csak egy része oldatil fel ismét, 

a megmaradt rész pedig réteges kőzetekkel fedetvén, az em¬ 

ber által hasznosítható sóteleppé válik. 

Földgömhitnk történelmében tehát mindeddig, mig ré¬ 

teges és kövületvivő kőzetekkel van dolgunk, biztos követ¬ 

keztetéseket vonhatunk. A mi az előtt történt, egyesekben 

talány marad ; a fentebbiekből csak azt lehet bizton követ¬ 

keztetni, hogy a földgömb vizei már a legrégibb siluri és 

cambri korszakok előtt a tengerben meglevő sótömegek na¬ 

gyobb részét a kőzetekből kilúgozták s az óceánba vitték. 

A szénsav tartalmú viz hatása némely ásványra és kőzetre. 

(R. Miiller: Untersuchímgen iiber die Einwirkung des kohlensaurehal- 
tigen Wassers auf einige Mineralien und Gesteine. Jalirbuch dér k. k. 

geol. Reichsaust. 1877., XXVII. B. Nr. 1.) 

ltégen felismert tény, hogy az ásványok és kőzetek 

felbomlására és alakváltozására nézve legbathatósabb ténye¬ 

zőnek a szénsav és a viz közös működése tekintendő. A 

szénsavtartalmu viz ugyanis a legáltalánosabb oldószer a 

természet háztartásában és mint ilyen a földön v?gbemeuő 

geológiai változások egyik főeszköze. 

Ezen hatás kipuhatolása ugyan már számos jeles vizs¬ 

gálat és kísérlet tárgyát képezte, a feutnevezett értekezés¬ 

ben nem csupán az eddigi eredmények szapori'ását találjuk, 

hanem egyúttal a kérdésnek egy eddig elhanyagolt oldalát 

látjuk felkarolva. Miiller ur vizsgálatai t. i. az ásványok old¬ 

hatóságának általános kérdésén kívül még tüzetesen arra 

is vonatkoznak, hogy a szénsavtartalmu viz hatásának ki- 
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tett ásványok egyes chemhii alkatrészeiből hány százalék 

kerül oldatba. Ezen kísérletekre a szerző oly ásványokat 

választott, melyek mint kőzetalkotók általánosabb fontossággal 

bírnak. Ezeket egyrészt pontos vegyeleiuezésnek vetette alá, 

másrészt finom porukat különös elővigyázattal szénsavtar- 

talmu vízben bizonyos nyomás alatt rendes hőmérsékletben 

boszabb ideig tartotta, azután pedig a leszűrt vízben fel¬ 

oldott ásványanyagot mennyiségi vegyelemezés által kiderí¬ 

tette. Egy külön, a kísérletre használt üvegeken eszközölt 

ellenőrző vizsgálat kimutatta, hogy a felhasznált szénsavas viz 

az üvegekből semmit sem oldott fel. 

Az ásványalkatrészeknek oldatba ment százalékait a 

túlsó oldalon közölt táblázat tünteti fel. 

A ntyer eredmények tehát bebizonyították azt, a mi 

már előb bi kísérletekből is kitűnt, hogy a szénsavtartalnm 

viz a kőzetek és ásványok lényeges alkatrészeit képes fel¬ 

oldani. 

A táblázatból továbbá kitűnik, hogy a szénsavtartalnm 

viz leginkább a meszet és a vasoxydult, legcsekélyebb mér¬ 

tékben pedig a kovasavat és a timföldet támadja meg. 

Ebből magyarázható azon tény, hogy a természetben is, va¬ 

lamennyi szénsavas só közül leggyakrabban fordulnak elő 

a szénsavas mész és a szénsavas vasélecs. Ezért helyesen is 

mondja Bischof*): „Nem szenved kétséget, hogy a szénsavas 

mész a legeslegtöbb esetben nedves utón kristallizál és hogy 

a szénsavas vasoxydul túlnyomó meuyisége a vasélegsilica- 

toknak szénsavas viz által okozott vegybomlásából ered44. 

Kutatásainak öszes eredményeit a szerző a következő 

mondatokban fejezi ki: 

1. Valamennyi fentnevezett ásványt és kőzetet a szén- 

savtartalmu viz felbonthatja. 

2. A felbontás által a következő anyagok, melyek az 

ásványok és kőzetek lényeges alkatrészeit képezik, carboná- 

f) Bischof, chem. Geol. II. p. 136. 
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tokká válnak: Ca 0, Fe 0, Mu 0, Co 0, Ni 0, K2 0, 

Na 0. 

3. Midőn a szénsavtartalmu viz alkalitartalmu silica- 

tokra, u. m. Adulár-, Oligoldasra stb. bekat; csekély menyi- 

ségli kovasav valószínűleg mint hydrát, mindig oldatba 

megyen. 

4. Még a timföldnek is igen csekély menyisége fel¬ 

oldódik. 

5. Az Adulár sokkal tovább áll ellent a szénsavtar¬ 

talmu viz behatásának, mint az Oligoklas. 

6. A földpát vürösödése mint a bomlás első foka, a 

kaolinná válás mint másodika tekinthető. 

7. Az Ampkibol könyebben bontatik fel, mint a földpát. 

8. Az erősebb nyomás a szénsavas viz hatását inkább 

fokozza, mint az időtartam meghoszabbitása. 

9. A Magnetit viselkedéséből a sósav iránt annak 

szénsavas viz által való felbomlására nem lehet következ¬ 

tetést vonni. Yalamenyi felsorolt ásvány és kőzet közül leg¬ 

kisebb mértékben támadtatik meg a Magnetit. 

10. Az Apátit szénsavtartalmu vízben sokkal könyeb¬ 

ben oldódik, mintsem górcsövi tüneményei után várhatnék. 

11. A megvizsgált silicátok közül legköuyebben bom¬ 

lik az Olivin, körülbelül még oly könyen mint a Serpentin. 

12. A a magnesiasilicatot is megtámadja a szénsavas 

viz; a serpentinizálás nem tekinthető mint az ásványország¬ 

ban végkezmenő átváltozások végpontja. 

Ezen mondatokból látható, mily kiváló érdekkel bír¬ 

nak Müller ur kutatásai a szervetlen világ számos fontos 

tüneményére, főleg a metamorpkismus és pseudomorpkismus 

kérdésére nézve. Óhajtjuk, hogy a megkezdett vizsgálatok 

ezen az utón tovább haladván, még több ásványnemre és 

különböző nyomási és hőmérsékleti föltételek alatt beálló 

folyamatokra kiterjedjenek és uj érdekes eredményeket bír¬ 

janak felmutatni, ügy hiszük, hogy különös fontossággal 
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bírna az egymáshoz vegyileg- közel álló ásványok különböző 

viselkedésének megfigyelése s e tekintetben a petrographok 

bizonyára nagy fontosságot tulajdonitanának a különböző 

földpátfajokkal tett kísérleteknek. (I. B.) 

A természetes kénegek és a termés-fémek. 

Stan. Meunieur. Coinpt rend. T. LXXXIV., p. G38. 

Nevezett szerző számos kísérletekből azon észlelethez 

jutott, hogy a természetes kénegek, ha alkalmasan válasz¬ 

tott fémoldatokkal érintkezésbe hozatnak, a fémet kiválaszt¬ 

ják. Az ólomkéueg például aranychlorürhen rögtön megara¬ 

nyozva lesz, salétromsavas ezüstben azonnal igen szép ezüst 

rajzokkal borittatik, a higanyt hasonló föltételek mellett ki¬ 

csapja. Az első esetben a pontosan megvizsgált reactiót a 

következő képlet fejezi ki: 3 Pb S -J- Au2 Cl3 = 3 Pb 

Cl -f- 2 Au -|- 3 S, a második esetben pedig: Pb S -j- Ag 

0 N05 = Pb 0, N 05 + Ag -f S. 

Minden megvizsgált kéneg (Pyrit, Calcopyrit, Spbalerit, 

Cinnabar, Antimonit, valamint az ásványvizekben oly gya¬ 

kori Natriummonosulfür) hasonló csapadékokat ad, a tény 

tehát általános. Az oldhatlan kénegek egyszerűen darabok¬ 

ban helyeztetnek a fémoldatokba. 

Ezen tényekből geológiai zárkövetkeztetések vonhatók, 

tekintettel az ásványok társas előjöveteleire, a mi fémerek¬ 

nél oly gyakori. Tegyük föl például, hogy egy galenitér a 

tengervízzel állandó érintkezésbe jő, a mely M a 1 a g u 11 i 

és Durocher urak elemzése szerint mindig ezüsttartalmu : 

úgy a kéneg a tengervíz minden ezüstjét fölfogja és azt 

tömöríteni fogja. Ismeretes, hogy termésezüst Galenittel 

gyakran megjelenik, a mit is az említett módon értelmezni 

lehet. Továbbá nyilvánvaló, hogy a szabad ezüst, mely ez 
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esetben igen finoman elosztott állapotú, a kénegesitésre igen 

alkalmas és igy elképzelhetjük a hasaclékokbau előforduló 

ezüsttartalmu Galenitek keletkezését. Látjuk a közölt képle¬ 

tekben, hogy az ezüsttel egyidejűleg megfelelő menyiségli 

kén is szabaddá lesz. Ezt némely Galenitekben szintén föl¬ 

találjuk, melyek néha oly gazdag kéntartalommal birnak, hogy 

lángba helyezve meggyulladnak. A kén azonban jobbára el¬ 

vitetik finom elosztottságánál fogva és elég, vagy a huza¬ 

mos érintkezés folytán egyesül az ezüsttel. A kísérleteknél 

gyakran megfigyelhetni, hogy az ezüst szálas képződményei idő¬ 

vel zavarossá teszik a folyadékot, melyben keletkeztek és 

fényük elvesztéséből kénfölvételre lehet következtetni. Ha¬ 

sonló változásuk a Pyrit és a többi kénegerekben is létre 

jöhetnek. Az arany bármely állapotban, ha ide hozatík, föl¬ 

fogva lesz és ásványtársulásokat hoz létre, hasonlókat azok¬ 

hoz, minőket már la Gardetten (lsére) és Erdélyben ész¬ 

leltek. Az ezüst szintén lerakódik és később a kénnel ve¬ 

gyül, a mint ezt Magyarhon és Peru muta1 ja; ismeretes egy 

Sicassica tartományból (Bolivia) származó Pyrit darabocska, 

mely egy vékony ezüstréteggel beborítva van; Altaiban ter¬ 

més ezüstöt Sphalerittel érintkezve találni és i. t. Végre 

szerző utal azon nagy jelentőségre, melyet a kén-nátrium 

tartalmú vizek valószínűleg gyakorolnak bizonyos fémmene¬ 

tek képzésénél. Számos ezüstér ezek által hozathatott létre, 

uévszerint akkor, ha a fém saját sulftirjével jelenik meg, 

mint ezt pl, Chiliben láthatni. (S. S.) 

Vegyesek. 

A városligeti artézi kút sikerültnek tekint¬ 

hető. A társulat f. é. júniusi szakülésén Zsigmondy V. úr je¬ 

lenté ezen örvendetes hirt, mely ép oly fontos a nagy közönségre, 

mint a szaktudósra nézve. 

Az elért eredmény, az első fölszálló viz, újólag fényesen consta- 

tálta Zsigmondy ur nézetét, melyet 11 év előtt a társulat szakülésén 
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kifejtett, tudniillik, hogy a budai hegység keleti oldalún tehat a fővá¬ 

ros területén bárhol artézi kút létesíthető, mivel a Num. mész, akár a 

Triász Dolomit és mészkő éressék el, az hasadékaival mint viztaitó 

kőzet szerepel. 

Ezt fényesen mcgerősité a városligeti kút, melyet Zsigmondy ui 

8 és '/2 év előtt vett munkába. 

A margitszigeti furlyuk rétegsorából, valamint a felület geológiai 

viszonyaiból azt lehetett következtetni, hogy csakhamar a kisczelli tá- 

lyagra akad a fúró, melynek a budai hegységből ismert vastagságából 

a kútnak mintegy 220-222°-nyi mélységét számította ki Zsigmondy ur. 

Azonban a fúró a kavicsalluvium alatt, nem mint a Maigitszige- 

ten azonnal a kisczelli tályagra akadt, hanem előbb 304°-ig a neogen 

képlet szármát es mediterrán emeleteit volt kénytelen áthatni, 

mint ezt a jellemző kövületek, Ch ara magvak és mediterrán 

tengeri p u h á n y o k bizonyítják. 

Csak ezután következett az oligocen a kisczelli talyag- 

bán, melynek 177°-nyi vastagságát csak ezen évben hatotta át a túró; 

utána édesvízi mész következett 2 ölnyi vastagságban; majd egy 3 

láb vastag kőszén telep. 

Ez alatt a trias dolomit, melyől a budai hegyek zöme és a Gel¬ 

lérthegy is áll, éretett el, azonban csak IV20 vastagnak találtatott. Egy 

szürke tömör mészkő fekszik a dolomit alatt, mellben eddig 1 /2 ölre 

hatolt a fúró. Ezen mészkő esetleg a legrégibb tag a budai hegység¬ 

ben, mely cddigelé ismerve van felületileg s ki sem lehetett eddig je¬ 

lölni és csakis egy pontján a hegységnek vannak nyomai a dolomit 

alatt a b.-ujlaki szépvölgyben. Ezen dolomitmészkő hasadékai szolgál¬ 

tatják a víztartót és hogy a siker biztos, azt a fölszálló viz kétsegte- 

telenné teszi. 
A furlyuk eddig 4861/.,0 és teljes bevégeztéig már csak hetek 

számíthatók. Egyike lesz ez tehát a legmélyebb furlyukaknak és nem 

csak mélysége által, hanem azon tanulmányok közlése által is a tudo¬ 

mányra rendkívüli eredményeket fog nyújtani, melyeket Z s i g m o n d y 

úrtól várhatunk. A pontos hőmérések észlelése melllett a naponként föl¬ 

hozott iszap górcsövi áilatmaradványait is Zsigmondy ur a leg¬ 

pontosabb vizsgálat alá vette és egy hatalmas rétegsor faunáját általa 

„ly pontossággal fogjuk ismerni, mint ez még eddig sehol sem történ¬ 

hetett. Méltán fejezheti ki tehát Zsigmondy urnák e nagy és hosz- 

szu munka sikerültéhez örömét a gyakorlat embere ép úgy mint a 

geolog és palaeontolog. (L. L.) 
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A magyar állami geológiai felvételek 1868—76. 

A magy. kir. földtani intézet működése, mely az 1868-ik év nyarán 

vette kezdetét, az intézeti igazgatóság hivatalos jelentése szerint, 1876 

végéig Magyarország területén mindössze 1004.7 □ míld. geológiai fel¬ 

vételét eredményezte. Ebből a legnagyobb rész a dunántúli vidékre 

esik, melynek még hátralevő kisebb részei az ország határain az ez 

idei fölvételek tárgyát képezik. Egy másik földtanilag felvett terület a 

felső Tisza balpartjától Nagybánya és Kapnikbánya vidékéig terjed. 

Erdélyben Kolozsvár, Toroczkó és Petrozseny vidékein kívül a 220 □ 

mfldnyi Székelyföld lett felvéve. 

Ezen dolgozatok alapján eddig 8 földtani térkép bocsáttatott 

kereskedésbe, u. m. 

1. Az esztergomi barna szénterület (1":= 800u) 

2. Gyergyó vidéke .... (1"= 4000°) 

3. Buda „ . . . . (t"= 2000°) 

4. Bicske-Tata vidéke .... (1 “ = 2000°) 

5. Székesfehérvár „ ... . (1"= 2000°) 

6. Nagy-Vázsony Balaton-Füred vidéke (1"=- 2000°) 

7. Sümeg-Zalaegerszeg .... (1"= 2000°) 

8. Sárvár-Jánosháza . . . , (1"= 2000°) I. B. 

* 

Az 1876-ik év vulkáni tüneményei. A lefolyt esz¬ 

tendőben előfordult vulkáni kitörések egyike sem okozott va 

lami nagyobb feltűnést; az ismeretes és könnyen hozzáférhető vulká¬ 

nok, mint p. o. a Vezúv és az Aetna, belső erejüknek csak gyenge je¬ 

leit adák, erőteljesebb eruptiók csak oly vidékeken mutatkoztak, me¬ 

lyek a civilizált világ forgalmától félreesnek és igy azoknak hire csak 

későn és tökéletlenül érkezett hozzánk. így p. o. Hawai szigetén a 

Mauna-Loa nevű magas tűzhányó kitörésbe jött, de részletes adatok¬ 

kal ezen eseményről nem bírunk. Ugyanott a Mokunweo-weo nevű 

kráter, mely rendesen csak a solfatarák tüneményeit mutatja, már 1875 

óta erőszakos kitörések színhelyévé lön. 

Az iszapvulkánok küziil felemlítendő a Caspitóban fekvő 

Loss-sziget iszapvulkánja, melynek erős eruptiója a közönséges tűzhá¬ 

nyók minden jelenségével járt, csakhogy a láva helyett iszap tört ki a 

kráterből, még pedig oly menyiséggel, hogy általa az egész sziget 

alakja megváltozott. 

Földrengések: 1876-ban 104 földrengésről értesültünk. 

Pusztító ereje által azonban csak a perni-i (Dél-America) tÜDt fel, mely 

12 
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január 4-én este 7' ., órától kezdve másnap reggel 6-ig tartott és Aban- 

cay városát majdnem egészen romba döntötte. 

Németország és Ausztria területén 1876-ban 28 földrengés volt, 

köztük 15 az Alpok területén. A franczia havasokban 2, a svájczi he¬ 

gyekben 1, Francziaország- és Algériában 16, legtöbb földrengés érez¬ 

tetett a Balkán félszigeten, Dalmátországban, llerczegovina- és Bosz¬ 

niában. Olaszországban ritkák voltak. 

Évszakok szerint a tavaszi hónapokra 29, a nyárra 20, az őszre 

26 és a télre 29 földrengés esett. 

(Fuchs : Naturforscher Nro 15. 1877.) I. B. 

* 

U j mammut-lelet. Hir szerint Szibériában, Tomszk város 

közelében legújabban ismét egy egész mammutot találtak, melynek még 

busa és bőre is meg van tartva. Az eddig még érintetlen leletnek pon¬ 

tos megvizsgáltatását rendelte el a tartományfőnök. Az állat húsa és 

bőre postán fog küldetni a pétervári tudományos akadémiának. 

Beméljük, hogy ezen intézkedések lehetségessé teendik, hogy a 

diluvium ezen kortársát, melyet csak Szibériának örökké fagyott földje 

tarthatott meg számunkra ily csodálatos módon, oly tudományos szi¬ 

gorral tanulmányozzák, a minő eddig még ily leletek esetében nem 

alkalmaztatott. A még zavartalan helyzetű állathulla megvizsgálásától a 

negyedkori klímaváltozás, özönképződés stb. kérdéseire nézve is ér¬ 

dekes adatokat várhatunk. I. B. 

A mag y. ki r. földtani intézet idei felvéte¬ 

le i. A nagyméltóságu földmivelés- és kereskedelemügyi m. kir. mi- 

nisterium által jóváhagyott idei fölvételi tervezet, rövid kivonatban a 

következő: Dr. Hofmann Károly m. kir. főgeolog, kinek vezetése 

alatt Stürzenbaum József m. kir. segédgeolog és I n k e y 

Béla önállóan fognak működni, Vasmegye éjszaki és Sopronymegye 

déli részében folytatandja a földtani felvételeket, nevezetesen, Rohoncz, 

Kőszegh, Léka, Alsó-Felső-Pulya, Derecske, Nyék vidékén. 

R o t h Lajos m. kir. osztálygeolog felvételi területe közvetlen az 

imént említett védékekhez éjszaki irányban csatlakozik és Soprony város 

vidékét valamint a lajtahegységet foglalja magában, fel egészen a Laj¬ 

táig és Dunáig. Matyasovszky Jakab m. kir. osztálygeolog a 

tavalyról hátramaradt felvételi területen folytatja a felvételt a Mura¬ 

közben. B ö c k h János m. kir. főgeolog, ki mellé Kok á n János in. 
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kir. gyakornok rendeltetett, Szörénymegyében kezeli a földtani felvé¬ 

telt nevezetesen Bozsovicz, Prigor s Weitzenried vidékén. St. I. 

* 

Mesterséges virágok mint barométerek. Pá- 

risban kobalt-chloriddal színezett mesterséges virágok láthatók, melye¬ 

ket időjóslási czélokra készítenek az optikusok. Száraz levegőn u. is 

ezek élénk kék szintiek, míg ha a levegő vizpárákkal telítve van, 

halvány rózsaszint mutatnak ; a közbeeső színárnyalatokat könyen ész¬ 

lelhetni és valószinü, hogy e csinos és érdekes „miiszerek“ élénk ke¬ 

resletnek fognak örvendeni. Natúré. S. S. 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

(Szakülés 1877. ápril 11-én. Jegyzőkönyvi kivonat.) 

1. Böckh János beható kritika alá vonja a m. kir. földtani 

intézet évkönyveiben megjelent „Uj adatok a déli Bakony föld- és ős¬ 

lénytani ismertetéséhez'1 czimü munkát, melynek szerzője Hant ken 

Miksa úr, a m. k. földtani intézet igazgatója. 

B. ur szives örömmel beismeri, hogy a szerző behatóbb vizsgá¬ 

latainak sikerült azon téves nézetet, melyet ő az előadó, a déli Ba- 

konyról irt korábbi munkájában — bár csak tartózkodva közzétett 

volt — helyreigazítani. Előadja a bakonyi eociin-képletnek H. ur által 

felállított osztályozását és kimutatja, hogy bizonyos bakonybeli eocan- 

rétegeknek a priabonai rétegcsoporttal való párhuzamosítása, melyet 

előadó régebben kifejtett, melyet azonban az „Uj adatom" szerzője az 

előforduló nummulit-fajok alapján elvet, H. ur érvei által nincs meg¬ 

ingatva, sőt a felhozott kövületanyagban csak még szilárdabb ala¬ 

pot nyer. 

Végre az „Uj adatokéban előforduló két új fajnak elnevezését 

(Pholadomya rugósa és Cerithium Fuchsi) minthogy ugyanezek a nevek 

már' más fajokra alkalmaztattak, megváltoztatja.*) 

2. dr. Krenner József egy érdekes ásványcsoportozást 

mutat be, melyet Csiklován találtak. Egy kis kézi példányon, melynek 

*) Ezen előadást társulatunk t. tagjai a m. kir. földtani intézet 

évkönyvében a jelen füzettel egész terjedelmében veszik. 
12* 
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főtümege Epidotbúl áll, még következő ásványok fordulnak elő : Schee- 

lit, Rézkovand, Magnetit és Cobaltin. 

3. Az első titkár bejelenti társulati rendes tagul S z a 1 a y Jó¬ 

zsef erdészt P.-Felső-Telekesen (aj. Schmidt Sándor), ki is egyhan¬ 

gúlag megválasztunk. 

A f. évi ápril hó 15-én tartott választmányi ülésen Bruimann 

Vilmos választm. tag ajánlatára rendes taggá választatott Drágói 

G r u b i c y György m. k. honvéd százados. 

(Szakgyiilés 1877. május 9-én. Jegyzőkönyvi kivonat.) 

1. Maderspach Livius „A Pelsőcz-Ardói gálmatelepekről“, 

fölolvasta a beküldött kőzet és érez példányok bémutatásával Inkey 

Béla. (Lásd a jelen számban.) 

Dr. Szabó József megjegyzi, hogy ezen előjövettel emlékez¬ 

teti a Lauriumira. Ott is a kénegekkel oxidált czink és ólomérczek je¬ 

lennek meg. A viszonyok kitüntetik, hogy az eredeti állapot a kéne- 

ges, mert mig a mélységben kénegeket találni, az oxidált érczek fönt 

jelennek meg. A régi görögök már felhasználták az oxidált ólomércze- 

ket is, azért azt tartja, hogy Pelsőcz-Ardón is kell oxidált ólomércz- 

nek lenni. Különösen a földes érczekre, a veres földes ólomérezre 

hivja föl a figyelmet, a melyre rendesen nem ügyelnek, jólehet ezen 

márgás törmelék nemcsak igen gazdag ólomtartalmú, de ezüstöt is tar¬ 

talmaz. Dr. K r e n n e r Dr. Szabó megjegyzéséhez hozzákapcsolja, 

hogy Pelsőcz-Ardón Cerussit és Anglesit tényleg elő is fordul. 

2. Schmidt Sándor nehány rövid ásványtani előterjesztést 

tett. (Lásd „Ásványtani közlemények'1 a jelen számban;) 

3. S e m s e y Andor egy uj lelhelyü Apafiiról tartott előadást 

(L. Ásv. közi.) 

4.1 n k e y Béla értekezett a „Döröcskei földcsuszamlásról11. (L. 

a jelen számban.) 

5. L ó c z y Lajos jelentést tett az idén a magyar földtani tár¬ 

sulat megbízásából végzett kirándulásáról az erdély-magyarhoni határ¬ 

hegységben. (Jelentését a jövő számban adjuk.) 

6. Az első titkár bejelenti a következő urakat: D i e t z Sándor 

tanárjelölt (aj. Schmidt Sándor), Fialowszky Lajos reáltanár (aj. 

Böckh János) és Pej ácsevics János gróf (aj. Dr. Krenner József), 

kik is egyhangúlag társulati rendes tagokul megválasztattak. 



1877. VII. évfolyam. 7. és S. szám 

is » e a is « 

Kiadja 

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT. 

A választmány megbízásából szerkesztik 

INKEY BÉLA és SCHMIDT SÁNDOR 
titkárok. 

Titkári iroda, a hová a lapot és titkárságot illető mindennemű kér¬ 
dés intézendő: Budapest, a magyar nemzeti múzeum épületében. 

TARTALOM: 

A Wehrlit Szarvaskőről. Szabó Józseftől. (Egy phototypiával). — A 
„Biharhegység“ egy sajátságos völgyalakjáról. Lóezy Lajostól. (Egy 
kőnyomatu táblával). - Irodalom; — Vegyesek. — Társulati ügyek. 

— Titkári közlemények a borítékon. — 

A Wehrlit Szavasköröl. 

(Második közlemény.) 

Szabó József egyetemi tanártól. 

(Előadva a földtani társulat ülésén 1877. junius 6.) 

(1 phototypiával II. Tábla.) 

A földtani társulat 1870. ápril 13. tartott szakgyülésén 

volt szerencsém első közlésemmel föllépni a szarvaskői Wehr- 

litrol l) azon eredménynyel, hogy a Wehrlit összetett erup¬ 

tív kőzet, melynek elegyrészei Magnetit, Amphibol, Anorthit 

‘) A Wehrlit Szarvaskőről mint összetett kőzet. „Földtani Köz¬ 

löny “ 1871. 18. lapon. 
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és egy Angit-féle ásvány; ugyancgyütt említettem, hogy Szar¬ 

vaskő vidékéről beküldőitek Webrlitet különböző bányákból 

s bogy az anyag között a lelbelyek szerint különbség van. 

Mindez kívánatossá tette a dolgot a helyszínén behatóbban 

vizsgálni meg. 

A kirándulást megtettem 1871. június elején (Vs) és 

ismételve végén (2!)/5), Egerből indulván Szarvaskőre. Anya¬ 

got minden pontról gyűjtöttem és annak tanulmányozását leg¬ 

nagyobbrészt befejezvén, ez alkalommal az eredményt mint 

első közleményem kiegészítő folytatását szabadjon előadni. 

A Wekrlit különböző s egymástól elszigetelve álló pon¬ 

tokon jő elő Szarvaskő és Apátfalva között s mig némely 

helyen egészen olyan, mint a Kecskefarkon levő legrégibb 

s legnagyobb bányában, másutt attól eltérő kinézéssel és 

összetétellel bir, 

A petrografiai tanulmányozás alapján kitűnt, bogy van¬ 

nak közös és sajátos elegyrészek s hogy ezek szerint 

megállapítható a kőzet-nem és faj. 

Minden féleségben meg van a Magnetit, Amphibol és 

egy ásvány az Augit csoportból, mely pontosabban megha¬ 

tározva, Diadagitnak tűnt ki s ezeken kívül van Földpát 

és Olivin. A Diallagit és Földpát együttléte folytán a kőzet 

G a b b r ó, de két fő fajra oszlik fel: az egyikben Olivin 

van Földpát nélkül megmaradván a Diallagit és az Amphibol, 

a másikban az Olivin csak igen alárendelten van, vagy leg¬ 

gyakrabban végkép hiányzik, de van Földpát tulnyomólag, 

úgy bogy ezen kőzeteket két csoportra oszthatjuk, a me¬ 

lyek egyike a Földpát Gabbró, másika Olivin Gabbrónak 

mondható. A Földpát-Gabbróról ez alkalommal csak általá¬ 

ban tevén említést, részletesen az Olivin-Gabbró leírásába 

bocsátkozom. 

Olivin- Gabbró. 

Kecskefark nevű hegy Szarvaskőnél az, melyben a 

Webrlitet legelőször vágták mint vaskövet s a vagy 25 
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ölnyire behajtott tárnában kifogástalan épségíi anyagot kap¬ 

hatni, úgy hogy tanulmányozása az itt gyűjtött anyag min¬ 

den más leihelyinél alkalmasabb. Vékony csiszolatok ele¬ 

gendő számmal vannak készítve s ezek útmutatása mellett 

az elegyrészek a tulnyomóság szerint Olivin, Diallagit, Amphi- 

bol és Magnetit. 

a) A csiszolatok tanulmányozása az 

egyes elegyrészek szerint: 

1. 0 1 i v i n. A vékony csiszolaton keresztül nézve, 

csak vagy 5-szörös nagyításnál Ooddington lencsével a leg- 

átlátszóbb elegyrész az Olivin színe gyengén zöld, közel 

színtelen és mivel színtelen elegyrész nincs is, annál inkább 

ilyennek tűnik fel. Szabálytalan repedés mindig látszik rajta, 

de olykor hasadási vonalakat is venni ki. Ha egy darabot 

a kőzetből durva porrá törünk, a porból az Olivint apró 

szemekben kiszedhetjük s ily darabokban színe olajzöld, 

élénken üvegfényü s ilyenkor is gyakran észlelhetni rajta 

hasadáslapokat. Ezen kiszedett Olivin a lángkisérletben a 

következő viselkedést mutatta: a lángba téve megfeketedik, 

a lángot magában nem festi, alig mutatja még a Nátriumnak 

is csak nyomát, és nem olvad; Gypszszel ellenben a Nátrium 

festése valamivel nagyobb (1—2), és nyoma mutatkozik a 

Kálium festésnek is (0 — 1). Sósavba téve megtámadtatik s 

az oldatból oxálsavval kevés calciumot s phosphorsavas 

nátronnal magnesia csapadékot bőségesen kaphatunk. 

Ha a kőzet durva porát egy nagyszájú üvegben erős 

sósavval leöntjük, de csak annyira, hogy a sav a darabo¬ 

kat ép n födje s azt rajta 24 óráig hagyjuk, kocsonya vá¬ 

lik ki oly mennyiségben, hogy az edényt fel lehet fordítani 

a nélkül, hogy valami kiömlenék, mi arra mu'at, hogy a 

sav által bontható silikát nagy mennyiségben van jelen. Az 

oldatból a nagy mennyiségű vas lecsapása után Calcium és 

bőven Magnesium volt kiválasztható. A sósavas oldat láng- 

12* 
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festése Ca 2—3, Na 2—3, K 0—1. A Kálium csak néha 

villan fel pillanatra. Valami a rendestől eltérő tünemény is 

adta elő magát ezen kísérleteknél; ugyanis a vastag pla'ina- 

liuzal kettős karikájával felszedett folyadékot a mint a szín¬ 

telen gázlángba vezettem, egyes igen fénylő villanások állot¬ 

tak be, melyek a spectroskoppal nézve folytonos színképet 

adtak. Mintha a vas átmenete magasabb oxydatiói fokozatba 

idézte volna elő. Ezen sziporkázó felvillanások gyengliltével 

tűnt csak elő a Calcium az ő jellemző színvonalaival, de 

mint mindig, csak rövid időre. 

A vékony csiszolatot téve ki a sósav hatásának, az 

Olivin jelenlétéről határozottabb fogalmat kapunk. A sósav 

behatása után azon helyek, a hol Olivin volt, keresztezett 

nicolok közölt csak sötétkék és világosak, mig a Diallagit 

és Amphibol sem szülőkben, sem polarizáló képességben vál¬ 

tozást nem szenvedtek. Összehasonlítva egy ilyen étetett csi- 

szolalot egy nem-étetettel, igen szembeötlik, hogy a kőzet 

ezen fajának túlnyomó elegyrésze az Olivin. 

Polarizált fényben az Olivin az ő érdes felületével elég 

élénken a zöld és ibolyaszint játsza, ezek közül az ibolya 

nem egészen egyöntetű, mert narancsszínű foltok is mutat¬ 

koznak ; ellenben a zöld és az átmenőleg röviden mutat¬ 

kozó egyéb színek egyöntetűek. Némely állásban az Olivin 

csak elsötétedik. 

A Wehrlitben az Olivint már Zirkel is sejtette. *) 

‘) Wehrlit von Szurraskő (Szarvaskő helyett, az egész világ- 

irodalomban becsúszott ezen hibás irás) ist ein ausgezeicbnetes Ge- 

menge von drei Körpern: reichlíchem Magneteisen, einem fást farblo- 

sen oder schwach gelblichen Mineral, welches von zalhreichen oft 

schwarz geiüpfelten Sprüngen durchzogen ist und vielfach an 

Olivin erinnert, sodann einer holzbraunen durchscheinenden Sub- 

stanz, die im Diinnschliff als rundlich ausgebuchtete Lamellen insel- 

artig in dem vorigen enthalten ist. Dér W. áhnelt am meisten derű 

Eulysit von Tunaberg. (Die mikroskopische Beschaífenheit dér mine- 

ralien und Gesteine. 1873 Leipzig. 218. lapon) 
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2. D i a 11 a g i t. Leveles szövetű, világos szürke 

szinü a levelek keresztmetszetében és a vékony csiszolatok¬ 

ban leginkább igy látható. A levelek síkjában színe kissé 

barnás s néha az Ampkiboléra emlékeztet. Pleochroismust 

és absorptio-különbséget úgyszólván semmit sem mutat, mi¬ 

által az Ampkiboltól igen eltér. Az analyzátor forgatása által 

tarkás színeket játszik, a mely színek hol az egész tömegen 

vannak eloszolva minden tekintet nélkül a hasadási vona¬ 

lakra s különösen a kék, sárga, zöld és bíbor, hol pedig 

megszakított vonalakban. A tarkaság némely állásnál igen 

felötlő és már ezen tulajdonság párosulva a szöveti viszony¬ 

nyal, határozottan engedik megkülönböztetni az Öli vilitől. 

Földpát-féle pótszinli csíkoknak nyoma sincs. 

Az orieutátio megjegyzése mellett keresztezett nicolok 

között valamely alkalmas egyént a csiszolatban addig for¬ 

gatva , mig az extinctio maximuma bekövetkezik, azt 

találjuk, hogy a főtengelylyel ,egy közös hasadási vonalak 

soha sem esnek össze a polarisatiói síkokkal, miből követ¬ 

kezik, hogy ezen ásvány nem rhombos és igy nem Hyper- 

sthen vagy Enstatit, hanem Diallagit lehet. 

Egy további meggyőződést az olvadási fokban kerestem, 

mihez azonban az anyagot nem oly egyszerűen lehet kapni 

mint az Olivint, mert a mechanikai aprózás eredményében 

azt szétválasztani lehetetlen. Az Olivinen kívül a többi 

anyag a szemekben anyira egyöntetűnek látszik, hogy ezen 

a módon Diallagithoz nem juthatunk. Tehát más utón igye¬ 

keztem biztos anyagot szerezni s ez sikerült is oly módon, 

hogy egy csiszolatot készítettem, a lemezt csak oly vékonyra 

köszörülvén, hogy jól átlátszó legyen. Ezen a lemezen tisztán 

kivehető lévén már Coddington-lencsével is, hogy mi Olivin, 

mi Amph hói, mi Diallagit, tolikés segítségével feszítettem az 

egyes elegyrészeket és igy sorban meghatároztam az Olivin 

olvadását, épen azon eredménynyel, mint a kiszedett szemek¬ 

nél, másodszor a Diallagitot és harmadszor az Amphibolt. 
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A Diallagit sohasem egészen tisz'a a MagnetittŐl vagy 

Amphiboltól, azért azon helyekre, hol ilyen zárványok vol¬ 

tak, különösen figyeltem. Magában a Diallagit-lemez az én 

meghatározási módom szerint platinahuzalon a Bunzen-féle 

lángban 5 milliméter magasságban a lángot igen gyengén 

festi nátriumra (1), az olvadásnak alig mutatja nyomát egy 

perez múlva. Az olvasztásban alig változik, csupán szélei 

kezdenek meggömbölyödni, de a lemez alak megmarad (ol¬ 

vadása 1). A lemezen volt Magnetit és Amphibol darabkák 

megolvadtak külön s megolvadott állapotban a Diallagit le¬ 

mezeken elterültek, mit Coddington-lencsével igen határozot¬ 

tan lehet kivenni. Gypszszel megolvasztva, Nátrium kissé erő¬ 

sebben festette alángot (1—2), valamint Káliumnak nyoma 

(0—1) is mutatkozott. 

Ezen nehéz olvadás a Diallagitok becses tulajdonsága 

és eddig minden Diallagitnál találtam a melylyel olvasztási 

kísérletet csinálni alkalmam volt s megkülönböztetésre ne¬ 

vezetesen a Hypersthentől alkalmas, a mely gömbbé olvaszt¬ 

ható (olvadási foka 3 — 4). 

Sósav észrevehető lég nem bántja. 24 óráig tartó étetés 

után sósavban, átlátszósága és polarizált fényben szinjátéka 

ugyanaz mint étetés előtt. 

3. A m p h i b ó 1. Az Amphiból átlátszó, színe sárgás¬ 

barna, mi makroskoposan nem, hanem csak vékony csiszo- 

laton vehető ki. Kristály alakot soha sem látni rajta, de a 

kristályos szerkezetet jól ki lehet venni. Átlátszósága, színe 

és absorptio képessége a kristály különböző állása szerint 

különböző. Ha a hasadási lapok szerint jut a csiszolatba, 

úgy hogy két oszlop lapon nézünk keresztül, színe legsöté¬ 

tebb barna és a polarizátort egymagát forgatva absorptiói 

képességét legcsekélyebbnek találjuk. Legvilágosabb barnás 

sárga a bázissal parallel csiszolataiban, ekkor láthatók a két 

irányú hasadásnak megfelelő rhombos mezők s ekkor ab- 

sorptiója is legerősebb, úgy, hogy világos és sötét (barnás 
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.fekete) lesz. Ezen két véglet között a helyzetek igen sok¬ 

félék és ennek következtében a szin és absorptió képesség 

is felette változó. A melléktengelyek irányában átnézve, a 

hasadási vonalok csak egyközösek s ezen helyzetben az ab¬ 

sorptió szintéu erős, de a szin csak a sötétbarnáig megy le, 

körülbelül olyan árnyalatig, a minő a basadási lapokon már 

közönséges fényben mutatkozik. 

A polarizátort forgatva, a színjáték soha sem élénk, 

legtöbbször csak elsötétedés következik be, miáltal az Amphi- 

ból a Diallagittól és az Öli vilitől a polarizált fényben nagyon 

élesen válik el. 

Lángkisérletben platinahuzalon gömbbé olvad (olvadási 

foka 4—5). Tartalmaz Nátriumot (2—3 fok) és kevés Káli¬ 

umot (1). Ez utóbbi csak gypszszel összeolvasztva vehető 

ki, magában nem. 

Sav nem támadja meg nagyobb fokban, úgy hogy op¬ 

tikai viselkedése egészen megmarad, ha 24 óráig etetve is 

volt sósavval. 

4. M a g n e t i t. Nem-átlátszó. Mint opák tárgy meg¬ 

világítva érdes felületet mutat vasfénynyel párosulva. Leg- 

többnyire szabálytalan spherodiál szemeket képez, amelye¬ 

ken kristály határok nagyon gyér esetekben sejthetők. A 

szemek olykor egyenkint, máskor csoportban hosszúkás fü¬ 

zérben vannak halmozódva. Néha veres-sárga átlátszó udvar 

környezi a Magnetit szemet, mi magát a szomszéd átlátszó 

ásványok hasadékaiba beveszi, ez különösen az Ülivin repe¬ 

déseinél tűnik jól fel. Ezen anyag Limonitnak felel meg 

egész fellépése szerint. Pyritet nem találtam úgy miut a 

Földpát G-abróban. 

Dr. Schimann ur egyik csiszolat után kérésemre plioto- 

grafiát is készített 12-szeres vonalas nagyításban s azt pho- 

totypiában általa kiállítva van szerencsém ide mellékelve 

bemutatni. A négy elegyrészt meg lehet rajta különböztetne 

Magnetit az egészen fekete nem átlátszó. A különféle 
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elegyrészek határán nagyobb szemekben s néha csoportosan 

fordul elő, mig az elegyrészekben zárványként csak egyes ap¬ 

róbb szemekben mutatkozik. Amphiból a félig átlátszó; a kö¬ 

zéptájon van a legnagyobb egyén s ez folytatódik lefelé, hol 

egy hosszúkás de Maguetit ál al megszakított tömeg vau ; 

ezen kívül van még jobbról is egy Ampiból egyén. A vilá¬ 

gos elegyrészek az uralkodók, de ezek kétfélék : Diallagit és 

Olivin. A Diallagit a kettő között ezen a képen a 

túlnyomó. Egy nagy egyén a kép felső felében a ő párhu¬ 

zamos finom fekete vonalai által tűnik fel, úgy hogy ezt 

Plagioklasuak tarthatnék, arról azonban, hogy nem az, a 

polarizált fényben egész biztossággal meggyőződhetünk. Egy 

második nagy egyén a kép baloldalán aláfelé vehető ki az 

ő vastagabb parallel vonalaival, mig egy harmadik nagyobb 

tömeg a kép harmadában jobb oldalról foglal helyet. Mind¬ 

ezen Diallagitok felületén áttetsző foltok vannak, a melyek 

Amphiból maradványok, melyek a csiszolt Diallagit lap mé- 

lyedményeiben maradtak vissza. Az Olivin képezi végre a 

legvilágosabb s rendesen gömbölyű szemeket, melyek sza¬ 

bálytalan repedési vonalakkal vannak átszelve. A kép felső 

bal negyedében van egy csoport a Magnetitek között egyes 

nagyobb szemekben; mig a kép alján hosszúkás csoporttá 

sorakozva látjuk. A kép jobb alsó negyedében is több a 

fehér foltok közül Olivin, de mellette Diallagit van. A ha¬ 

tárt a mikroskop alatt élesen ki lehet venni. Ezen négy 

elegyrész mind ép, még az Olivin sem mutat elváltozást. 

Nagyitó lencsével, a minővel olvasni szokás, e képnek rész¬ 

letei fokozódva tűnnek elő. 

b) A kőzet tanulmányozása egészben. 

A szarvaskői Wehrlit a Kecskefark hegyi bányából, 

melyből leginkább kerültek ki a gyűjteményekben levő pél¬ 

dányok, Olivin, Diallagit, Amphiból és Magnetit kristályo¬ 

sán szemcsés és sűrűn torlódott elegye. 
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Makroskoposan tekintve, a Wehrlit ép példányai vas¬ 

fekete aprón szemcsés homogén anyagként tűnnek fel, de 

ha egy üde törlapot ide s tova forgatunk, egy kiválólag le¬ 

veles szövetű elegyrészt veszünk észre, a melynek levelein 

s határszélein vegyest vannak a szemcsés elegyrészek elhe¬ 

lyezve. Ezen leveles elegyrész a"túlnyomó s ez a Diallagit 

meg az Amphiból vegyesen, de úgy, hogy minden nagyobb 

leveles elegyrész a Diallagit s az Amphiból csak apróbb 

részlegekben lép fel. Üde példányok törlapján e két elegy¬ 

részt nem lehet egymástól megkülönböztetni, de a mállotton 

igen jól. 

A Wehrlit mállott példányain bizonyos körülmények 

között a MagnetiOeltávolodik és ekkor a fekete szint okker¬ 

sárgára váltja fel, de egyszersmind képesek vagyunk a meg¬ 

maradott három elegyrészt egymástól megkülönböztetni. A 

Diallagit a legvilágosabb szinü, szürkés finoman leveles 

csillámlását megtartotta s leveleinek helyzetét jól ki lehet 

venni. Az Amphiból fekete és szintén leveles, de levelei me¬ 

revebbek, vastagabbak. Az Olivin feketés-zöld szemeket ké¬ 

pez, melyek gömböl) ü felülete és kagylós törése a megkü¬ 

lönböztetést elősegítik. Daczára a Magnetit eltávolodásának 

Limonit alakjában, melyből a felületen egész kéreg van kép¬ 

ződve, a többi elegyrész ép. 

Benn a bányában, noha már közel 60 esztendeje, hogy 

nem dolgoznak, a lámpafény viszaverődése a sok Diallagit 

tükörről meglepő tünemény. A tükröző lapok nagysága a 

Diallagit-egyének nagyságára enged következtetést vonni, de 

azok megszakítva vannak az Olivin és Magnetit által, me¬ 

lyek a Diallagit leveleken myriádokban ütik ki magokat, 

úgy, hogy az átlátszó s igen kevéssé festett Diallagit finom 

levelei mint üveglapok a mögöttük levő fekete vasfényü 

szemeket tüntetvén elő, az egész benyomás olyan, mintha 

csak szemcsés Magnetitet látnánk. 

A mikroskop a négy elegyrészt megismertetvén, egy- 
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szersmind a létrejövés időszaki viszonyaira nézve is nyújt tám¬ 

pontot. A legrégibben kiválni kezdett elegyrész a Magnetit. 

Ez zárványként kisebbrészt mind a bárom társásvány¬ 

ban előfordul, de előfordul azok határain is, még pedig na¬ 

gyobbrészt igy. Jön azután az Olivin, ebben már zárvány 

nem mutatkozik mint Magnetit, egy esetben az Olivinben 

látni való volt, hogy a benne foglalt Magnetit szemtől su- 

garosan mentek szét a repedések úgy, mint a megkoczczan- 

tott üvegnél látjuk; viszont az Olivin, a Diallagit testében 

kiválva számtalanszor jön elő épen úgy, mint a többi elegy¬ 

rész határszélén. Harmadik a Diallagit, a mi, magába zárva 

Olivin és Magnetit szemeket, nagy egyénekben, de némileg 

rendes határvonalakkal képződött ki; mig végre as Amphi- 

ból a legépebb állapotban megtartva vált ki és a legsza¬ 

bálytalanabb alakokban nyúlt el olyan helyeken, hol ül* volt. 

Ez a legutóbb létrejött elegyrész, a mely a még fenmaradott 

helyet foglalta cl. Az Amphiból merevebb tömegű testtel bir, 

mint a Diallagit, ez utóbbinak finom levelei sokszor mutat¬ 

nak ki- s begörbiilést" s ezen homorúságba a vékony csi- 

szolaton olykor Amphiból részek jutottak bele s ott a szin 

és absorptio tünemények által felötlenek. A Diallagit egyé¬ 

nek lapterjedelemre nézve minden elegyrész között a legna¬ 

gyobbak, de vastagságuk soha nem jelentékeny. Azon nagy 

s/ivósság, melyet az idomitásnál tapasztalunk, a Diallagit 

egyének sajátszerü beszövődésének tulajdonítandó, ez a 

többi elegyrészt a maga szívós lapjaival behálózza és igy 

a szakadás nehezíti s többé-kevésbbé leveles törlapot idéz 

elő. Az olyan darabok, melyekben a Diallagit levelek között 

a paralellisnms meg van, elég könyen hasadnak, de a hol 

ez hiányzik, ott a kőzet csak nehezen és aprón törik. 

Az egyol dalon csiszolt Wehrliten 

az elegyrészek más viszonya vehető ki jól Három anyag 

tűnik itt szembe: két fekete a túlnyomó és egy szürke. A 

két fekete közül az egyik sima üvegfényü, a másik érdes 
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és vasfekete. Ez a Magnetit, amaz az Olivin. A kettő kö¬ 

zött uralkodik az Olivin, ez nemcsak a szemek számára, de 

nagyságára nézve is a legkiválóbb. Fekete színe némileg 

optikai csalódás, anyiból, hogy igen világos üveganyag lé¬ 

tére saját színét nem, hanem a háttérben levő rétegek Mag- 

netitjének fekete színét tünteti elő, melyek előtt mint üveg¬ 

lap foglal helyet. A világos szürke csekélyebb fényű leveles 

ásvány a Diallagit. Amphiból nem vehető ki. 

Ezen csiszolt lapon egyszersmind az tűnik ki, hogy 

az Olivint vagy 4O°/0-re, a Magnetitet vagy 15-re lehet be¬ 

csülni s ez a vegyelemzés által is többé-kevésbbé iga¬ 

zolva van. 

A vegyelemezésnél *) a sósavban felolvad 5O-250/o 

nem olvad 49'75%. 

A felolvadó esik az Olivinra és nagyrészt a Magnetitra, 

míg a Diallagit és Amphiból csak kevéssé támadtatnak meg. 

Az oldhatóban A nem oldhatóban 

S2 02 2.93 Si 02 5 i *79 

Fe2 03 58-76 Fe2 03 25-10 

Ca 0 13-99 Ca 0 9*02 
Mg 0 22’85 Mg 0 14-74 

98-52 9917 

A kovasav kiválasztva lévén, legnagyobbrészt a nem¬ 

oldható részek között szerepel. A mi azonban kivehető, az, 

hogy a legnagyobb ásványban előjövő elem a vas s ennek 

tulajdonítható azon ismételt kísérlet ezen anyagot mint vas- 

érczet felhasználni; de másrészt a Magoesium is oly nagy 

menyiségben van jelen, hogy nehezen olvadó Magnesium- 

silikátokra abból is lehet következtetni. Mind a két osztály¬ 

ban van sok Magnesium, az oldható anyagokéban a Magne- 

sium az Olivint alkotja, mig a nem oldható ásványoknál 

a Diallagit- és kisrészben az Amphibólból kerül ki. Az 

J) A budapesti egyetemi ásványtani intézetben Dr. Lengyel ta¬ 

nár ur felügyelete alatt véghez vitte Kovács Elek. 1877. 
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Ölivin és a Diallagit á túlnyomó anyagát képezvén a Wehr- 

lítnek és mind a kettő úgyszólván nem olvasztható lévén, 

megfejthetjük, hogy miért találták minden olvasztási kísér¬ 

letnél nagyban az érczeket nem olvadóknak. 

A sósav tetemes mennyiségű Calciumot is húzott ki, 

honnét van ez?. — Ez nagyrészt szintén az Olivinből van, 

mit kicsiben is tapasztaltam az által, hogy Oliviu szemeket 

tisztán kiszedve tettem ki a sósav hálásának s meggyőződ¬ 

tem, hogy az Olivin Calcium tartalmú, ennélfogva lehet, hogy 

az Olivin-féle elegyrészek között ezen kőzetben Monticellit 

is van. Hogy menyire bázisos természetű ezen kőzet s hogy 

mily arányban múlja felül a Magnesium a Calciumot, az a 

kőzet összes elemezéséből kivehető, mit első közleményemből 

ide is átveszek. 

A szarvaskői u. u. Wehrlit vegytani öszetétele Dr. 

Lengyel Béla egyetemi tanár elemezése szerint (1868): 

Si 02 35-25 

Fe2 03 9.80 

Fe 0 33*42 

AU 03 9-46 

Ca 0 2*46 

Mg 0 8*16 

Mn 0 0-57 
Víz i- 

3 

Ca 0 

Az u. n. Wehrlit elegyrészei közül háromnak a tömött- 

sége nagyobb mint 3, a Magnetité 5 körül, ennélfogva előre¬ 

láthatólag 3—4 közé esőnek tehetjük fel a tömöttséget. 

Többszörösen ismételve a meghatározást, az 3-6-nek tűnt ki. 

A szarvaskői Wehrlit mindezek után tehát öszetett 

kristályos Oliviukőzet, melyet a benne nagyon szereplő 

Diallagit a Gabbro családba juttat, ennélfogva az ásványtani 

eddigi Wehrlit nevére ezután szükség nincs, az a történe¬ 

lemnek engedendő át, és ezután 0 livingabb rónak 
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nevezendő, a mely viszont csak egy tagja az ott előjövő 

Gabbró-családnak s ezen tagok, miként kezdetben említet¬ 

tem, már Földpátot is tartalmaznak, de azokról épen úgy, 

mint az augitkőzetekről (Diabas), melyek ugyanazon vidéken 

előjönnek, \alamint mindezeknek geológiai viszonyairól is, 

más alkalommal fogok szólani. 

A „Biharhegység“ egy sajátságos völgyalakjáról. 

Lóezy Lajostól. 

(Előadva a kir. m. term. tud. társ. május 16-án tartott szakülésén.) 

(Egy kőnyomatú táblával. III. Tábla.) 

1873 ik év óta szabadidőm nagy részét a magyar¬ 

erdélyi határlánczolat megismerésére forditva, a völgyek 

egy sajátságos alakja tűnt fel nekem egyebek közt, mely 

nem hiányzik más hegyvidékeken sem, de talán sehol sem 

fordul elő nagyban és kicsiben oly gyakran, mint ép az 

említett határhegység nyugati lejtőjén. A völgyalakok azon 

nemét értem, melj nél a folyó nem a völgyet kitöltő lágy és 

laza anyagon, hanem a völgyoldalak valamelyikének szilárd 

sziklatömegén vésett magának medret. 

Annálinkább föltűnt nekem itt e jelenség, mivel a dom¬ 

borzati és geológiai viszonyok annak általánosan elterjedt 

magyarázatát valamely előzetes ha sad ék bán nem en¬ 

gedik föllelni. 

Mielőtt az egyes eseteket fölsorolnám, legyen szabad 

a későbbiek megérthetése czéljából röideu vázolnom a ma¬ 

gyar-erdélyi határlánczolatot. 

Geológiai alkatánál fogva joggal lehet ezen határlán¬ 

czolatot, értve a SebesKőrös (talán épen a Szilágy¬ 

ság) és T e m e s-B é g a közt eső részt Bihar hegy¬ 

ség neve alatt tág értelemben öszefoglalni. 

Kristályos ős- és paleozoi palák ? képezik a hegység 
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tengelyét, mely az orographiai gerinczczel nem esik min¬ 

denütt ősze; éjszakon azok éjszak-dél csapással terjednek 

el, majd az erdélyi érczhegységben délnyugat felé kanya 

rodnak és a M a r o s és F e h é r-K őrös közti hegyág¬ 

ban L i p p a-Y i 1 á g o s n á 1 kelet-nyugoti irányban hir¬ 

telen végződik az általok képviselt geológiai tengely. Kelet, 

délkelet és dél felé a másodkor sediment rétegei párhuzamos 

iránynyal egy erősen gyűrt előhegységet képeznek. Nyűgöt 

felé a kristályos tengely belső szegélyétől a régibb másod¬ 

kori rétegek nagy kiterjedésű, egyedül vetődések által za¬ 

vart plateaukat képeznek. 

Egy Suess tanár ur értelmében vett egyoldalú hegysé¬ 

get képvisel a Bihar, mely északról délnyugatra, végül 

nyugatra görbül; domború felét gyűrt rétegek, tengelyén 

basadék és eruptiv öv és belső részét vetődések plateau- 

szerii lapos rétegelhelyezkedéssel kisérik. 

Egy éjszakról dél délkelet és kelet felé mozgatott föld¬ 

kéreg részlettel vau tehát itt dolgunk, melynek ennek követ¬ 

keztében való kiemelkedése nagyobbrészt legalább a közép¬ 

kréta rétegek lerakodása után végződött, a mint ezt a gyű¬ 

rődés és hegyalkotásban többé részt nem vett felső kréta 

(Gosau) és alsó harmadkori (Eocén) rétegek szabályos te- 

lepedéséből következtethetni. 

Ezen alkotással teljesen öszhangzik azon utak helyzete, 

melyek a magas hegység vizét elvezetik, t. i. a völgyeké. 

A keleti lejtőn a völgyek mint meganyi határozott haránt¬ 

völgyek, az Aranyosvölgy Oífenbánya-Oklos közt eső rész¬ 

letét mint kosz-völgyet leszámítva, az egész gyűrt rétegsort 

átszelik és részben mint vad patakok öntik vizüket az erdé¬ 

lyi harmadkori medenczébe, és bizonyára alig tekinthetők 

egyebekül mint igen fiatal vájt völgyek (Erosionsthaler). 

Ezek ellenében az alföldi lapály tágas öblökben nyúlik be 

mélyen a hegység nyugati lejtőjébe. Ezen tágas völgyek, 

melyek egyike a Fehér-Kőrös völgye magát a hegység ten- 
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gelyét is átszeli, már a harmadkorban jelen voltak és öb¬ 

leik bővelkednek, ki nem aknázott tengeri és félsós vizi 

kövülettelepekkel. A Sebes-Kőrös, Fekete-Kőrös, Fehér-Kőrös 

és hogy ha még a Temes-Béga völgyet is mint határvölgyet 

tekintjük, 4 ily harmadkori völgyet képeznek, melyek már 

a legutóbb elvonult nagy belvizek idejében a hegység szi¬ 

véig nyúló fjordokat képeztek. Keletkezésük, tágas öblük: 

nagy hasadékokra, siilyedt részekre utal. 

A harmadkori tengerek hatalmas lerakodásokat hagy 

tak visza eme völgyekben, melyek a völgyszorulatok helyén 

természetesen magasabb keresztgátakat képeztek ; sőt a Fe¬ 

hér-Kőrös völgyén az egyidejű trachyt eruptiók roppant 

anyaga részletenkint majdnem eredeti magasságig ismét betölté 

a völgyet. 

Ezen régi völgyeket tehát olyanokul lehe1 tekinteni, 

melyek a hegyalakulásnak köszönik létüket. Ezekhez viszo¬ 

nyítva egy igen keskeny csatorna szállítja alá Erdély főfo- 

lyóját a Marost. A Marosvölgy Dévától Paulisig a viz 

által kivájt völgy jellegét viseli magán, Dévától Rad- 

náig a völgy két oldalán megfelelő rétegek vannak. Dé¬ 

vától nyugatra a Pojana-Ruszka hegység Gneiszát szeli 

legelőször át a völgy és az ezen nyugvó vízszintes felső 

krétarétegeket: Branyicska és Burzsuk közt a Béga völgy¬ 

ből benyúló harmadkori öböl csúcsát metszi át; Zámnál 

szűk szorosban hasit egy mészkövet és grauwache-szerű ho¬ 

mokkövet és az ezeken előtörő eruptív (Melaphyr?) telérek 

az átmetszés szemközti falain láthatók. Zám és Soborsin 

közt a folyó kréta mészkövek és Diorit határán halad; 

Soborsinnál egy a Dioritkörnyezte Gránittömzs közepét 

vágja (II). Soborsin és Batucza közt ismét egy harmadkori 

öböl anyagát mosta el, mely a Béga völgyből idáig ért. Ba- 

tuczától Radna-Lippáig azután Diorit Kárpáthomokkő-gosau 

rétegek és a Gneiszgrániton véste^át magát, a folyó ezen réte¬ 

geket mint igen ferde diagonalis völgy szelve, a szilárd, 
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tömeges kőzeteket B a t u c z a és L i p p á n á 1 (II) szli- 

kebb csatornában vágva, de tágas serpentin kanyarodások¬ 

ban bővelkedő völgyrészletet [képezve a közbeeső lágyabb 

Kárpáthomokkőben/ mely itt a krétának felel meg. 

Lippa Sólymosnál (I) oly szelvényt metsz át a Maros, 

mely a milovaival a jobb parton teljesen azonos. Az kétség¬ 

telen, bogy a Marosvölgy a karmadkorban még nem létezett, 

tehát a hegység nyugati völgyei közt a legifjabb, de egy¬ 

szersmind az oldalak geológiai alkatánál fogva nem mint 

hasadék, de mint viz által vájt völgy tekinthető. 

Eddig minden rendben volna. 

Nagyon föltűnő azonban, hogy az erdélyi határtól 

Paulisig mintegy 75 kméter hoszban a Maros völgy a balpar¬ 

ton egy igen keskeny szegélyét birja a jobb parton maga¬ 

sodó hegység szikla anyagának. 1—2 kmét. távolságban, 

helyenként, például Lippánál már 800 méter távolságra a 

harmadkor porló homokját érjük el, melynek tömegei mind¬ 

inkább alacsonyabb halmokban, végül Temes és Béga ala¬ 

csony síkjába olvadnak. 

Nem kevésbbé feltűnő az, hogy a völgy ott vette útját, 

hol a hegység legtávolabb nyúlik ki az alföldi lapályba. 

Ezen utóbbi körülménynyel áll azután öszhangzásban azon 

tény, bogy a Marosvölgy legmagasabb nyílással bir a Bihar 

valamenyi nyugati völgyei közt; ha Rékas és Nagyváradot 

egy vonallal öszekötjük, úgy a Kőrösvölgyek nyílásai ép 

ebbe esnek és oly szelvényt (III) adnak, melyet a 

völgyek medreinek hoszszelvénye után (IV) aligha gyaní¬ 

tanánk. 

Látszólag, mily kevés munkájába került volna afolyónak, 

hogy a kossoviczai hágó lágy congeria agyagját eltá- 

volitva a már kész Bég a-T e m e s völgybe lépjen és erre 

mutatott is kedvet, mint Kossesdig terjedő völgysik gyaní¬ 

tani engedi; vagy ha már Sobor sínig átküzdte magát, 

mért nem sikerült az áltörés Kápolnái és Batta 
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közt az idáig' terjedő lágy congeria rétegeken a közel Te- 

mesvölgybe, végül L a 1 a s i n c z és L i p p a közt a bal¬ 

parton ismét mindenütt lágyabb, lazább anyag volt, mint a 

völgy ^ltjában; de sőt a nyergeken főleg Lippánál elterülő 

diluv.-kavicstelepek oda utalnak, bogy a völgy bemélyesz- 

tése előtt a vizközlekedés itt volt. 

Egészen hasonló esetek vannak a Kőrösvölgyekben is. 

A Sebes-Kőrös Révtől fölfelé vájt völgygyé lesz, egy kes- 

keuy szegélyt metszve le a jobb partra a déli tömegtől, az át¬ 

menő conkordans telepedésben; a folyó nem használja a 

B árodi kész völgyet, melyet látszólag könyii lett volna 

Bradkától vagy Sonkolyosnál a lágy congéria 

rétegeken át elérnie. 

Hasonló esetek ismétlődnek a Fekete-Kőrösvölgyben 

B e 1 é n y e s-U j 1 a k és B o r z között. Fehér-Kőrös völ¬ 

gyében Borossebes Kaka ró;Jós záshely H a 1- 

rnágy (V.) közt, mindig ott, hol a völgyszorulatok vagy a 

trachyteruptiók anyagánál fogva még a harmadkori vizek 

idejében természetes keresztgátak álltak elő. 

Hasonló esetek a Tordai-hasadéknál és Temes eredeté¬ 

nél Teregova-Sadova közt észlelhetők, nemkillőn 

ben M e h á d i a közelében a jablonitzai alagutnál. 

Felesleges említenem, hogy ilyes példák egyéb helyen 

sem hiányzanak és A c h i 1 1 e s-s a r k á t képezik két 

ellentábornak, melyek egyikébe azok tartoznak, kik a völgy- 

alakulás főtényezőjéül a folyó viz vájó erejét vallják, élü¬ 

kön Bü.timeyerrel; az ellentábor a hasadékokat te¬ 

kinti a völgyek túlnyomó részének eredeti helyeid; oly fér¬ 

fiak, mint Peschel és Sonklar tartoznak ide. 

Az elsők az erosio hívei ezen eseteket a hegyemelke¬ 

déseknek tulajdonítják, és azt föltételezik, hogy a folyó 

völgyén keresztül a szirtgát oly lassan emelkedett, hogy a 

folyó azt képes volt átszelni. 

Az utóbbi tekintélyek épen ezen jelenségben látják a 

14 
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hasadékvölgyek tulszámának bizonyítékát,' azt mondva: le¬ 

hetetlen elképzelni, hogy a folyó inkább a szilárd kőzetet 

szelte volna át, mint a lágyat. 

Igen sok esetben és igy főleg vidékünkön nyomát sem 

lehet látni bármely begyalakulásnak, emelkedésnek a völgy 

képzés ideje óta; másrészt a völgyoldalak egyneműsége a 

rétegek szabályos szemköztisége az ily szorulatokban liasa- 

dékot, mely eltolódás, vetődés nélkül aligha jár, nem en¬ 

ged föltételezni, annál kevésbbé, mivel ezek némelyike 

nem egyenes irányú, hanem ép úgy kanyarog, mint a folyó 

medre kinn a síkon; de maga a meder szokszor helytálló 

sziklát mutat, mely azután minden kétséget kizár. 

Ama föltevés tehát, hogy a viz 1 á g y, laza anya¬ 

gokon át könyebben vés magának utat, mindkét irány szem¬ 

pontjából ezen völgyalakulás magyarázatánál cserben hagy. 

Azon nagyszámnál fogva, melyben a hévvel tanulmá¬ 

nyozott hegyvidék területén ezen jelenség sikerül, kétszeresen 

nyomott az, hogy valószínű magyarázatára nem találhatok 

festői völgyszorosaiuk keletkezésének. 

Sokszor az ellentétek adnak nyugalmat és én meg nem 

állhatom, hogy kifejezést ne adjak ama magyarázatnak, 

mely előttem valószínűnek tűnik fel. 

Ismeretes dolog, hogy az Alpesek tágas völgyeiben, 

különösen az úgynevezett törmelékkúpok (Schuttkegel) ké¬ 

pesek arra, hogy a folyó útját és a völgyalakitást lényege¬ 

sen szabályozzák. Általános szabály az, hogy a legerősebb 

folyó is a lassan képződő rendes törmelékkúpot nem ké¬ 

pes átszelni, még kevésbbé elhordani, ellenben szorosan a 

túlpartra vonulni kénytelen. 

S i m o u y i egy igen becses dolgozatban ismerteié *) 

az E t s c h völgy aluvial-képződéseit, hol a legnagyobb és 

legtöbb ily lassanképződő keresztgát van. 

*) Sitzungsb. d. k. Akademie d. Wiss. 1857. 24. k. 455. 1. 
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Simony ur szerint az Etseli völgye jelenleg' állandó fel- 

töltésben vau, és pedig épen a törmelék-kúpok következtében. 

Ott, hol ezek az egyik völgyoldal vadpatakjából lenyúlnak, 

a folyót nemcsak a túlpartra nyomják, hanem folyását is 

anyira lassítják, hogy a kúpalkotta gát felett anyaglerako¬ 

dás és a völgy feltöltése áll be. A kúp alsó része felé az¬ 

után rohanó esést nyer a folyó, de a kúpot elhagyva, csak¬ 

hamar sik völgy fenékre ér, mely már a következő törmelék¬ 

kúp eredménye. Ily módon a tágas Etsch völgy a „M a 1- 

s e r-H e i d e“-től M éra n i g 5 nagy lépcsővel bir ugyan- 

anyi közbeeső völgysikkal A legfontosabb e/.ek között a 

Schlanders megetti, hol a Gadri a patak anyag- 

kúpja a szemközti déli völgyoldalról lejövő két kisebb 

kúppal egyesülve, oly magas gátat képez a völgyben, hogy 

az egyszersmind a szőlő, gesztenye, baraczk és tengeri ha¬ 

tárául is szolgál a völgyben. 

Nem kevésbbé figyelemre méltó a legalsó rohanó, az 

úgynevezett „Töll“-ben Meran felett, itt a Z i e 1 és Toll 

patakokból lejövő roppant anyag kétségkívül magasra ki¬ 

töltő az eredeti völgy fenéket; de egyszersmind a folyót oda 

szoritá, hogy az a bal parton helyt álló sziklában Gfneisz- 

ban kényszerült magának csatornát vésni. 

A dolog magyarázata abban rejlik, hogy a folyó kö- 

nyebben boldogul a szilárd sziklában, mint valamely laza 

tömegben, ha már egyszer bemetszésre van utalva. 

Mig a sziklafalak 60°, sőt meredekebb hajlásszöggel is 

megállnak, addig homok, kavics és hasonló anyagokban 30°-nyi 

lejtő is már alig állandó, a folyónak csatornavájás alkalmával 

ugyanazon mélységnél a partokról tehát 3-szor anyi anyagot 

kell a laza anyagból elhordani, mint a szilárdból. Az oldalak¬ 

ról elhordaudó anyag ugyanis ezen két esetnél úgy áll egymás¬ 

hoz, mint a partok lejtőségeinek cotangesei, tehát a szilárd 

(60°) és laza (10°) anyagnál, mint 0-58: 1*73. És ezen lej - 

14* 
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tésszögek még nem a szélső esetek a szilárd és laza anya¬ 

gokra nézve. 

Még roszabb lesz a dolog a folyóra nézve ott, hol 

agyag is előfordul, itt még nagyobbmérvii sülyedések és 

anvagmozgások gátoljak szabad folyását. 

Minden esetben a laza anyag egyszerre több anyagot 

ad a viznek, mint a szilárd szikla, és igen könyen előfor¬ 

dulhat, hogy a víz nem képes többé a bele kerülő anyagot 

magába fölvenni és elszállítani, szóval fölemészteni; ilyenkor 

a sebesség csökken és evvel a vájó munkaképesség is. Ilyen¬ 

kor a gát felett a folyásnak torlódása és a völgynek lóltöltése 

áll be, mely útóljára anyira fokozódik, hogy a folyónak 

utóbb is gátat kell törnie, és ezt ugyanazon okoknál fogva, 

melyek a törmelékből álló gát képződését előidézték, kö- 

nyebben végzi a szilárd oldalfalakon át mint törmeléken. 

Ugyanazon eset van jelen ott is, talán még nagyobb 

mérvben, hol nem tönnelék-kup, hanem basonanyagokból 

álló keresztgát állta útját a legutóbb elvonuló tenger után 

siető folyónak, mint az ecsetelt Bihar völgyekben. Előbb 

talán tavak maradtak vissza eme gátak megett: ezek vize 

azonban utóbb is arra volt utalva, hogy a gátat áttörje és 

folyását egyenletessé tegye. E feladatában könyebb munkája 

volt a viznek útját a sziklafalakon át vésnie, a mint ezt 

valóban találjuk is, mint a lágy anyagból álló széles gáton. 

Ha meg is kezdé a folyó itt a csatorna mélyítést, 

melyre igen érdekes adatokat sorolhatnék föl, nem sokáig 

folytathatta, mivel csakhamar a törmelék-kúpok munkája 

kezdődött melynek következtében a folyó az egyik vagy 

másik völgyfalhoz szorult. Ezek szilárd anyagában azután 

lassan bár, de biztosan és zavartalanul végezhette a csa- 

tornavájás munkáját. Hogy itt azután a szikla lágyabb rész¬ 

leteit a meglevő mélyedéseket mohón útjába ejté, az ismét a 

dolog természetében fekszik. 
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Ezen magyarázat folytán a fölsorolt esetek a Bihar 

nyugati völgyeiben nem egyebek, mint a T ö 1 1-i völgyrész¬ 

let ismétlődései. 

Irodalom. 

Az arany Európában. 

(Die Z u kunit des Goldes. Von Eduard S u e s s. Wien, 1877. 
Wilh. Braumüller. 8°. Ára: 4 frt 40 kr. 

(Legújabban jelent meg a bécsi egyetem hirneves ta¬ 

nárától a fönnti czimen egy mű, a melynek midőn geológiai 

és nemzetgazdasági fontosságára figyelmeztetnénk, ismertetésül 

közöljük abból a X. fejezetet.) 

Az aranyvezető telérek bárom csoportra különíthetők el, 

nevezetesen olyanokra, melyek összeköttetésben ifjabb erup¬ 

tív kőzetekkel jelennek meg, az arany mellett tetemes menyi- 

ségü ezüstöt vezetnek és csekély hajlandósággal bírnak gaz¬ 

dag alluviumok képzéséhez, másodszor idősebb eruptivtelé- 

rekkel kapcsolatban állókra és harmadszor azokra, melyek, 

talán a Gránit kivételével, az eruptív előjövetelekkel nem 

állanak oly határozott öszefüg'gésben, semmit sem vagy kevés 

ezüstöt vezetnek, az aranyat legtöbbuyire a kénfémekkel 

együtt tartalmazzák, csak egyes helyeken bírnak gazdag- 

tartalommal, de rendszerint gazdag mosóterületek keletkezé¬ 

sére szolgáltatnak alkalmat. Az első és harmadik csoport 

közötti ellentét Amerikában elég határozottan jelenik meg; 

Comstock aranya az első, Kaliforniáé a harmadik csoport¬ 

hoz tartozik. Európában sem kevésbbé világos az ellentét 

és úgy mint Amerikában, csaknem egyedül az első csoport¬ 

hoz tartozó teléreknél akadni tartósan fizető bányamüvekre, 

mig a többi előjövetelek a gazdag mosóhelyek kiaknázása 

után nem bizonyultak be tartósan sikereseknek. 

Az első csoporthoz csak azon aranyvezető telérek tar- 
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toznak, melyek éjszaki Magyarhon és Erdély eruptív terüle¬ 

tein a nagy kárpáti Ívnek belső oldalát környezik; Európa 

többi más aranyelőjövetelei idősebb hegységekben vannak 

és a második vagy harmadik csoportba valók. Csak a Kár¬ 

pátokban van sikeresebb aranybányászat; a többi termelési 

helyek, vergődtek bár a korábbi évszázadokban még oly nagy 

hírre is, mai nap csak alárendelt jelentőségűek és az Euró¬ 

pában már majdnem teljesen foganatosítva van, mi az Egye¬ 

sült Államokban előkészítve lesz az aranytermelésnek Nevada 

és Colorado vulkanikus területein való emelkedésével és ha¬ 

nyatlásával minden más helyütt, nevezetesen azáltal, hogy 

az aranytermelés a Propylit (Trachyt) ezüstdús teléreire lett 

szorítva. 

Európa, a Kárpátok vulkánikus területének kivételével, 

mondhatni kimerítve van/ aranytermelése a pénzpiaczra semmi 

befolyással nincs. 

A phőnicziak idejében Spanyolországé volt rend 

kívüli arany- és ezüstgazdagsága folytán azon szerep, mely je¬ 

lenleg Amerika és Ausztráliának jutott. A római irók be¬ 

szélnek a Duero és Tajó folyók aranygazdagságáról; Plinius 

mindnyája Közt Asturiát nevezi a töld legaranygazdagabb 

tartományának és az Asturia, Gallacia és Lusitániából éven- 

kint behozott aranyat 20,000 fontra számítja. Kelet-Portu¬ 

gálban Idaulia Velhánál egy votivtáblára akadtak, melyen 

Tit. Claudius Kufus hálát ad 120 iont talált aranyért. Már a mól 

uralom idejében eltűnt e gazdagság. Újabb időben egyes an¬ 

gol társulatok hiába keresték szereuc-éjüket a régi spanyol 

bányamüvekben; szegény korandmenetekre találtak idősebb 

Kvarczit és Mészben, egyes esetekben Diorit közelében. Mű¬ 

velésre érdemes aranyérczeket eddig sehol sem értek el. 

Mégis egy helyen, Navelgasnál, Salas területén, a légi bá¬ 

nyák övén belől időről időre kicsiny aranyszemeket talál¬ 

nak egy sárga agyagtömegben, mely valószínűen egy értej 

(Ganglmt) elmállásából keletkezett. 
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Az utóbbi éhekben bár Éjszaki Walesben Barmouthnál 

megnyitották a „Pritice of Wales“ és „Glogau Mine“ bá¬ 

nyákat, Nagybrittániának egész termelése 1875-ben csak 

579 uncziára rúgott 2105 1. értékben. Jólehet ma is mossák 

az aranyport itt-ott, mint a Tarn-, Garonne- és a Rajnában, 

de a világ-forgalomra ezen termelési helyek jelentéktelenek. 

Eltűntek mindazon termelési gazdag fekhelyek is, me¬ 

lyekről Csehország legrégibb mondái beszélnek, a 

honnan a Przemysl herczegnél súlyosabb aranytömeg szárma¬ 

zott, melyeken a nyolczadik században Nezamisl herczeg 

alatt az aranymosóknak egy uj városa, Pisek (Boháty Pisek, 

a szerencsés homokon) a leggazdagabb területen alapult, a 

melyek még a 14. és 15. században helylyel-közzel igen 

eredménydús művelést engedtek és a melyek még Rudolf 

császárt 1604-ben egy uj aranymosási rendelet közzétételére 

inditák. 

Azonban nyomaikat csakugyan könyen megismerhetni. 

A fölhagyott cseh bányamüveleteknek legfontosabb vo¬ 

nulata, melyeknél a Gneiszban az aranytartalmu Kvarcztelé- 

rekre dolgoztak, délen kezdődik a csak 1809-ben működé¬ 

sen kívül helyezett Sebastiaui és Barbara bányáknál Gut- 

wasser mellett «. Budweisi kerületben és innét éjszaknyugat 

felé terül el Zaplat fölött, Winterbergen át Berg-Reichensteiu, 

Bergstadtl és Drohan felé; e helyről hasonló bányaüregek 

ágaznak el éjszakkeleti irányban Planicka és Kasegowitzen 

keresztül, melyek azután Mirowitztó! délnyugatnak Zducho- 

witzig a Moldva mellett nyúlnak el és pedig itt a pala és 

Gránit közötti határövig. 

Mindeme bányák között a Berg-Reiclieusteiniek voltak 

a legjelentékenyebbek; virágzásuk a 14. és 15 ik századokra 

esik, azonban mára 16. században alig tarthatták fenn ma¬ 

gukat. Nagy bányaomladékok árulják el a hajdani munkála¬ 

tok jelentőségét és legalább kimentik részben a régi króni¬ 

kások jószándékú túlzásait. 



192 

Ezen telérek előtt gazdag- törmelékes talaj terült el és 

a hoszu bányák kijelölik ama számos mosómüvek fekvését, 

melyek a Böhmerwald ezen lejtőin korábbi időkben műkö¬ 

désben voltak. Sternberg Gáspár gróf évekkel ezelőtt azok¬ 

ról egy térképet tett közzé. A fontosabbak a már említett 

Pisek városától, — melynek czimerében mai nap is egy 

bányász van — a Wottawa folyó völgyén keresztül fölfelé 

Horazdiowitz és Schiittenhofenen át Berg-Reichenstein régi 

bányagödrei közelébe húzódnak. Hochstetter egy hosszú jegy¬ 

zéket közölt azon pontokról, melyeken ezen munkálatoknak 

leghatározottabb nyomai kivehetők. Azonban azok egyálta¬ 

lán nem szorítkoznak ezen vonalra; Zepharovicb tovább éj¬ 

szak és éjszakkelet felé csak a Blatna, Uslava és a Hnad- 

scliowa patak területén 17 ily pontot sorol föl; említést tesz 

Blatna parkjáról, melyben az aranymosók által hátrahagyott 

halmokon 300 éves tölgyek tenyésznek. 

Egy második fontos egykori aranymosó terület a Sazawa 

folyónál van; az arany Eule régi bányaváros vidékéről szár¬ 

mazott. A mosóhelyek régóta szünetelnek és hajótörést szen¬ 

vedett minden kísérlet, mely Eule egykor anyira híres bá¬ 

nyászatát újból kezdeni szándékozott. A 14. században Eule 

gazdagon jövedelmezett, de már a 15-ik században alig 

tudta födözni a költségeket. A művelés mindemellett még 

hosszú időn át föntartá magát. Mindig újabb kísérletekre 

ingereltek a mondák, melyek szerint Rothlöw János bányász 

az ottani Schleyergang ból nagy gazdagságra tett szert; még 

a múlt században egyizben itt tizenhárom é'ves munka után 

40.000 írt értékű aranyat nyertek volna és napjainkban egy 

uj alvájnát kísérlettek meg, hogy feltárják a Schleyergaugot; 

azonban ez nem találtatott művelésre érdemes állapotban. 

Eule telérei egy régi eruptivkőzet által vannak keresztezve, 

mely lehetséges, hogy öszefügg a fémes kitöltések keletke¬ 

zésével. 

Hasonló sors érte Csehország más folyóvidékének mosó- 
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helyeit, így névszerint a cseh Riesengebirget, az arany- 

bányamüvet „arn goldenen Rehhorn“, Freiheit mellett, Trau- 

teuau közelében és a többi számos kisebb aranygödreit e 

fémgazdag tartománynak. Legvilágosabban tűnik elonkbe a 

jelenlegi helyzet azáltal, hogy a hivatalos összeállításokban 

Csehország évek során át teljesen aranytermelés nélkül sze¬ 

repel, 1870 ben 0.08, 1871-ben 0.06, 1872-ben 0.00, 1873-ban 

0.195 és 1874-ben pedig 0.285 kgrmot termelt. így lehet 

érteni és méltányolni ama legnagyobb tartózkodást, melyet 

egy különben az osztrák bányászat fölélénkitésére hajlandó 

tekintély, Beust gróf, a cseh aranybányászatra vonatkozó 

ítéletében tanúsított. Reánk nézve Csehország megszűnt 

arany termelő tartomány lenni. 

Hasonló tapasztalatok ismétlődnek Morvaország 

és'Sziléziában. Nem azon mosóhelyekről akarunk szó¬ 

lam, melyek Opataunál, Olmütznél, sem azon aranybányák¬ 

ról, melyek Teltseb, Janovitz, Bistritz, Bergstadt és sok más 

helyeken fönállottak, hanem csak az egykor oly gazdag 

váj na-mosóhelyekről akarunk megemlékezni, melyeknek fek¬ 

vését mai napig is jelölik a Dürseifen, Goldseifeu, Stein- 

seifen, Queckseifen, Kaltseifen stb helynevek és az azok¬ 

nak megfelelő telérekről, melyeknek legfontosabb bányái Ober- 

grund, Zuckmantel, Freiwaldau és Ueberschaarnál voltak. 

Ezen fekhelyek részben valódi, aranytartalmu Pyrit és Cbalco- 

pyrit telérek, részben csak a kőzetek szabálytalan imprá- 

gnátiói voltak. Már a 13. században, midőn az akkori Neisse- 

íéle területen Weidenau és Freudenau városok alapítva let¬ 

tek, a vidék oly gazdag volt, hogy azt „aranyosnak" ne 

vezték. Zuckmantel virágzása a 15. századba látszik esni; 

midőn a 16. század kezdetén a bányakedvelő Tburzó csa¬ 

lád egy tagja Boroszló püspöke lett, a püspökség arany- 

pénzverési jogot nyert és nemsokára Zuckmantelen egy 

pénzverde állíttatott föl. D’Elvert, a kinek ezen bányászat 

történelmét kimerítően tárgyaló előadása után haladunk, 
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kétségen kívül nem volt azon helyzetben, hogy számszerinti 

adatokhoz jusson a bánya és mosómiivek akkori jövedelmé¬ 

ről, de a nagy bányavonulatok, a mosóhelyeknek hosszasan 

tovahuzódó nyomai és a kormányok élénk érdekeltsége el¬ 

árulják, hogy azoknak fontosaknak kellett lenniök. Az úgy¬ 

nevezett „Schachtliwerk", melyet kemény mosóanyagok kiak¬ 

názására használtak, California jelenlegi „Cement placers"- 

jeihez hasonló kellett hogy legyen. 

Már a 16. század második felében Zuckmantel miivei¬ 

nél a kezdődő hanyatlás jeleivel találkozunk. Okot szolgál¬ 

tattak a versengések, állítólagosán elhibázott művelet, az 

altárna elkészítéséhez szolgáló eszközök hiánya, de leginkább 

a kovandok rendkívül változó nemessége. 1598-ban a tárna 

készen állott, de a mű csendben volt. A következő századok¬ 

ban a bányában fáradtságosán tengett némi munka ismét, 

nevezetesen az Althackelsberg-en; hiába tett a kormány 

1757 és főleg 1772-ben kísérleteket, hogy a mosómü¬ 

vek felkarolása által a szegény lakosoknak keresetágat 

nyújtson. 

Az utolsó évtizedekben Morvaországban épen nem, 

Sziléziában csakis Obergrundon Zuckmantel mellett, Jauernig 

és Weisswassernél volt nehány aranybánya. De Szilézia egész 

arany termelése 1855-ben csak 1.19, 1856-ban 0.137, 1857-ben 

0.00, 1858-ban 0.3, 1859-ben 0.03, azután, egy csekély 

0.05 kgrm menyiségen kívül 1867. évben, tovább semmi. 

A mondottak után alig szükséges többé, hogy az 

aranymosó helyek hasonló sorsát Porosz-Sziléziában Löwen- 

bergnél, Plagwitz és Lauterseifeu között és Goldbergnél 

felsoroljuk, vagy Goldkrouachnak a Fichtelgebirge-ben 

azon arany és Antimon-előjöveteleit, hol lapképződés fordul 

elő és hol, mint Eule-nál, régi zöldkő telérek vannak a kő¬ 

zetben, úgy Thüringi erdő aranytartalmu Kvarczteléreit sem 

Steinhaidánál és azon hiábavaló kísérleteket, hogy a Tliii- 

ringi erdő mosómüvei újból felkaroltassanak, vagy hogy el- 



195 

beszéljük ama régi tküringi mondákat, melyek szerint vol¬ 

tak egyes helységek, melyekben a szárnyasokat nem adták 

el, nehogy elveszítsék a gyomrukban található aranyszeme¬ 

ket, úgy mint a hogy a nép Csehországban mondotta, hogy 

néha a tehén után a tehénnél nagyobb értékű követ 

dobtak. 

Az eredmény mindig azt mutatja, hogy az ezen arany¬ 

előjöveteleket körülzáró régi hegységekben, ha mindjárt itt 

vagy ott egy régibb vulkáni kőzet kiséri is azokat és bár 

a művelés egy ideig jutalmazó is volt, az tartósan föntart- 

hatónak nem bizonyult be és hogy a mosóművek is csak 

egy kiszabott időközben maradtak fizetők. 

Hasonlóan áll a dolog az aranyvezető hasadékok, az 

úgynevezett ércsapásoknál (Gangstreicken) is a keleti Alpok 

bán, melyek alkotásra az eddig tárgyalt telérektől némileg 

eltérnek. Ezen ércsapások legnagyobb részben a Tauern 

hegységben vannak Zell am See és nyugatról a nagy Wies- 

bachhorn, keletről pedig az Ankogel között; Alsó Karinthiá- 

ban, nevezetesen a Lavant völgyben megjelennek újra. A 

legnevezetesebbek a magas hegység Gneiszában Wildbad 

Gastein fölött a Rathkaushegy és a Raurisi aranyhegyen 

vannak; egy részök jegesekkel födve van és a jégmezők 

túlsó oldalán közülök némelyek a karintiai lejtőn bukkan¬ 

nak ki, hol is Grosskirckkeim kerületében a jégnek az utolsó 

év folyamában beállott tetemes viszavonulása után a régi 

bányamű'ek egy része láthatóvá lön. Úgy a salzburgi mint 

a karintkiai oldalon még mai napság is csakugyan nagyon 

szegényes műveletek folynak a fényes múlt helyein, melyek 

a bányász kitartásnak egy ritka példáját mutatják. 

Itt egyátalában nem állottak elő nagyobb érhasitékok; 

igen csekély, hosszasan tovafutó hasadékok, úgynevezett 

lapok vezetik az érczeket és csak ott lehet helyesen egy 

téléiről szólani, hol több lap közel jut egymáshoz vagy pe¬ 

dig együttesen egy koszura nyújtott hurkokból álló hálóvá 
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vannak együvé csoportosulva. Ezen lapok meglehetős merő¬ 

legesen húzódnak a hegylánczolat irányára. Fiatalabb vul¬ 

káni kőzetek közelükben seholsem jelennek meg, nemke- 

vésbbé gazdagabbak ezüst és ólomban, mint azt gyanitni 

kellene; az ezüstdús övék váltakoznak az arany, Pyrit, 

Calcopyrit és Arzenopyritben gazdagabbakkal és alsó Karim- 

thiában megkülönböztetnek egy ezüstvezető nyugati és egy 

aranyvezető keleti övét. 

Ezen csoportosuló lapokból a rómaiak idejében fárasztó 

kézimunkával vagy tűzrakás folytán a szirtek porhanyóvá 

való tételével nyerték a Tauriszkok aranyát, miután a Sal- 

zach aranytartalma kimerítve lett. Ilyen dusabb lapokból 

szerezte a 16. században két bányász, Weitmoser atya és 

fia nagy vagyonát, lőleg az „Altén Herberg“-ről a Rath- 

hausberg-en és a jegesek övében véghez vitt ily munkálatok 

után az ifjabb Weitmoser oly nagy tekintélyre tett szert, 

hogy két leányát Fugger fiai vették el és nevét a salzburgi 

hegyeken szerte tisztelettel említik. Az augsburgi Fugger 

házzal való öszeköttetés előmozdítva lett az által, hogy ezen 

nagy ház az Alpokban más bányavállalatokban, főleg az 

aranybányászatban alsó Karinthiában részeltetett és a I ug~ 

gerek csakugyan különös figyelmet is fordítottak a bányá¬ 

szatra, hosszú ideig Almadént monopolizálták — mint ké¬ 

sőbb a Kothschild ház — és ezáltal úgy Mexicóban a hi¬ 

gany magas árát, valamint az ottani ezüsttermelésnek lassú 

fejlődését idézték elő. 

Reissacher, ki kitünően irta le a salzburgi aranyreviert, 

állítja, hogy 1536 tói 1562-ig egyedül Raurison több mint 

1000 bányagödör, bánya-, mosó- és olvasztómüjog állíttatott 

ki. Az évi járadék, mit a salzburgi érseki kamara a bányák 

kiadása folytán húzott, 80,000 arany forintra ment és a jö¬ 

vedelem az éjszaki Tauern lejtőn ez idő körül évenként 4000 

márkára, a déli karintbiai lejtőn, de még a salzburgi terü¬ 

leten 14,000 márkára becsültetett, vagy pénzérték szerint: 
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salzburgi oldalon . . 1.468,000 ar. frt és 192,000 ez. frt. 

karinthiai oldalon . „ 5.130,000 „ „ „ 670,000 „ 

6.598,000 ar. frt és 862.000 ez. frt. 

vagy közel 16.45 millió frank aranyban, és 2.16 millió 

frank ezüstben évenkint. 

Ez volt egyúttal forrása a salzburgi egyháznagyok 

gyönyörű arany veretéinek is. 

Ez időtájba esik az aranybányászat legnagyobb virág¬ 

zása alsó Karinthiában, mely lényegesen előmozditva lett 

azáltal, hogy a Fugger ház belátóan nagyobb tőkéket ruhá¬ 

zott be. Uj kohókat állíttatott és 1537-ben a híres Paracel¬ 

sus Theoplirastust mint kohó vegyészt küldte Karinthiába, mi¬ 

után már előbb aSchwaz-i — Tirol — bányamüvek bőven nyere¬ 

séges kibérelése és számos magyar bányáknak a Thurzók- 

kal való közös művelése által lényeges befolyást nyert az 

itteni hegyes tartományok bányászatára. 

Ezen vidékek későbbi sorsa átalánosan ismeretes; elő¬ 

ször a boszantások, végre a protestáns bányászok és tulaj¬ 

donosok elűzése Stobaus karinthiai püspök, később főleg 

Fiimiau Lipót Antal által Salzburgban siettették az ősi mü¬ 

vek hanyatlását. Némileg befolyással volt a lőpor használa¬ 

tának behozatala is, melynek segélyével a gazdagabb he¬ 

lyeket gyorsabban lehetett kiaknázni és következőleg az 

mindjobban a rabló-bányászatra vezetett. 

Salzburg legnagyobb aranytermelése az utóbbi 25 év 

ben 1854 re esik és 39.2 kgrm finom aranyat tesz; még 

1858-ban 28.0 kgrm volt ugyan, azóta állandóan csökkent. 

1870-ig 10 és 18 kgrm között ingadozott, 1871-ben 8.16, 

1872-ben 9.61, 1873-ban csak 5.075, 1874-ben (talán a ma¬ 

radékok földolgozása következtében) 14.3 kgrm. Kariuthiából 

a számadatok csak 1871-ig terjednek, mely évben még 0.74 

kgrm finom arany nyeretett. 

Tirolban is, mely még 1859-ben 7.53, 1866-ban 9.24 
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kgrm finom aranyat termelt, ezen számok lassú esése utáu 

a termelés 1870 óta megszűnt. 

Aranyat előbb az Alpoknak sok folyóiban találtak; sőt 

Paracelsus a karinthiai Lavant völgy nevét az egykori 

aranymosóktól származtatta. Még mai nap is ismeretes több 

helyütt a hordalék földben csekély aranytartalom. A sweiczi 

és olasz Alpokban is találni némi aranyat. A legjelentéke¬ 

nyebb előjövetel az Auzasca völgyben van, a Monté Kosa 

tömegének nyúlványaiban. Az aranyat ott finom lapocskák¬ 

ban találják (Spade névvel jelölik), melyeket egy kováiul 

telér tetején vagy talpán találnak, mely talán hasonló a 

salzburgi „Scharrgang“ névvel jelölt eljövetelhez. A Pes- 

taréna és Val Toppai bányákat egy angol társaság miivel- 

teti; a termelés csekély. 

Az eddig tárgyalt pontokon, talán az utolsó kivitelé¬ 

vel, az aranytermelés közel vagy teljesen beszüntnek te¬ 

kinthető. 

Most a lényegesen különböző, vulkánikus területeken 

fekvő aranyterületekre térünk át Magyar hon és Erdély¬ 

ben. A Kárpátok egy koszu nyugat, éjszak és kelet télé 

előnyomuló ivet képeznek. Külső oldalukon Morvaország, 

Szilézia, Galiczia, Bukovina és Moldova felé egy egységes, 

széles övü, fával borított homokkő hegységgel környezvék, 

belső oldalukon ismétlődő vonulatokban előtiiutetik a mély¬ 

ből fellépő legrégibb sziklauemeiket, Gránit Gneisz és régi 

Palák, melyek több övékben a kis Kárpátokat, az Inovec, 

Magúra, a Tátra, Pribor, a Zjár tömegét, a nagyon kiter¬ 

jedt felső magyarhoni tömegeket és több kisebb szigeteket 

alkotnak, mig Eperjes és Tokaj között a nagy hegyvonu¬ 

latnak belső tagjai egy nagy merőleges hasadék ádal elvá¬ 

gatnak. De nemsokára előtűnnek ezek a mélységből és Er¬ 

dély keleti határán Moldova felé újólag igen tekintélyes 

hegyekké egyesülnek. 

A Kárpátoknak ezen, az Alpok éjszaki nyúlványaival 
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közvetlen öszeköttetésben álló részeihez az Alpoknak egy 

további ágazata csatlakozik délnyugatról a Bakonyerdőn és 

a Pest melletti magaslatokon áthúzódva, mely az Eperjes-tokaji 

karánthasadék közelében az ívnek belső oldalához lép. 

A mint a Cordillerákban, úgy itt is a földkéreg mozgása, 

mely ezen redozéseket létrehozta, a tágas ív belső oldalán 

hatalmas szakadékokat okozott, melyekből vulkanikus kőze¬ 

tek törtek elő. A keleti Erdélyben még jelenben is tartó 

kénes kigőzölgések és az ismételt földrengések oda utalnak, 

hogy ezen erők mind a mai napig nem szűntek meg teljesen. 

Eljárulják a régi kitörések helyzetét a Dunavölgyet Visegrád- 

nál környező kiterjedt tömegű vulkánikus sziklanemek, me¬ 

lyek Selmecz és Körmöcz vidékét borítják, a Mátrahegység, 

továbbá a harántrepedésen az egész vonulatot Eperjestől 

Tokajig, távolabb Beregszász környékét, a Vihorlat-Gfutín 

hegyvonulatot, a Hargitta hegységet alkotók. 

ügy mint Amerikában, mindeme vulkánikus kőzetek 

között érczhordásra a Propylitnek előtűnő szerep jutott; úgy 

mint ott, ehhez van kötve az arany és ezüstvezető telérek 

megjelenése. Selmecz, Körmöcz és Königsberg- ércztelérei 

vagy a Propylitban vannak, vagy egy számtalan eruptív 

telérektől áthatott Syenittömegben; Nagybánya, Felsőbánya 

és Kapnik bányái az eruptív Vihorlat-Gfutin vonulatnak déli 

végén a Propylitben vannak ; Vöröspatak, Zalathna és Nagyág 

bányamüvei egy számtalan eruptív erek állal áthatott hegy¬ 

ségben léteznek. Szembeötlik mindenütt, hogy az arany és 

eztistgazdagság a legbensőbb öszefüggésben áll a vulkánikus 

kőzetekkel és főleg a Propylittel. 

Ezen a területen jelenik meg helyenként a Tellur 

öszeköttetésben a nemes fémekkel, úgy mint Colorádóban. 

Mint É.-Amerika és nevezetesen Comstockban, a telérek 

legnagyobb nemessége néha Bonauza-vonulatok alakjában 

jelenik meg, melyek a mélyre sülyedve valószínűleg egy még 

mélyebben fekvő és gazdagabb főtömeg helyzetére utalnak. 
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Lehetetlenség meg nem győződni a két képződmény azonos 

ságáról, ha öszebasonlitjuk Selmecz riiemes oszlopainak14 

helyzetét a zöld telérben — a Windakiewicz által közzétett 

rajzon vagy Faller előállitásában, Comstockhan a Bonauza 

azon vázlatával, melyet King és Hague szolgáltattak. 

A kárpáti telérek is, mint a nevadaiak semmi vagy csak 

aránylag csekély alkalmat nyújtanak az aranytartalmu tör¬ 

melékföld képződéséhez, mert az erdélyi aranymosások jö¬ 

vedelme szabályszerint igen túlbecsülve lesz. Itt is, mint 

E. Amerikában az a körülmény, hogy a nemes érczek egyes 

gazdag Bouauzákhan lépnek föl, egyes bányák hirtelen fel¬ 

virágzását szüli és fájdalom gyakran tetemes csalódásokat 

is okoz. 

Ilyen futólagos fölvirágzásra a legnevezetesebb példák 

egyikét a Selmecz melletti königsbergi aranybányászat mu¬ 

tatja, mely Mátyás király idejében rendkívül gazdagon jö¬ 

vedelmezett, de egy földrengés következtében félbeszakítva 

lett volna, útig a múlt század első évtizedében újólag ter¬ 

jesztő kincseinek hírét. Potter Izsák, Potter Humphrey fia, 

ki gőzgépeknél az önszabályzó készülék hirneves feltalálója 

volt, Königsbergi e érkezve ott a vízelvezetésre egy „tiizgépet“ 

fölállítva, 1723-ban a mü felvirágoztatása és működtetésére 

európaszerte részvényeket bocsátott ki. De már 1734-ben 

ezen eredetileg nagy áron fizetett papírok újra elveszték 

teljeseu értéküket. 

Még egy második, sajátságosán eredménydús példát 

hozhatunk fel. 1774 ben az akkori császári bányakapitány 

Ború előtt Gyulafehérvárott Erdélyben egy örmény jelent 

meg, ki érczdarabokat hozott a Csertés hegységből és Born 

elegendő vállalkozó szellemű volt, hogy a művelést ott meg¬ 

kísérelje. Ez pedig a még ma is működő nagyági bányamű. 

Több éven át tartó meddő kísérletek után egy gazdag, de 

fekete és leveles aranyérezre akadtak, mit kezdetben vas¬ 

csillámnak néztek és a melyben később az uj fém, a Tellur 
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fölfödözve lett. Ború bányakapitány fia, nemes Bőm Ignác/. 

Mária Teréziának befolyásos császári bányatanácsosává 

lön, a ki az osztrák bányászat alapos reformja és főleg 

azáltal, hogy a magyar aranybányákba a higanynyal való 

javított kezelést hozta be, rendkívüli módon elősegité annak 

emelkedését. így az öreg bányakapítány állhatatossága egy 

jövedelmező bányát, egy uj fémet és a bányán felnőtt fiában 

korának egyik első szakemberét szolgáltatta. 

Magyarhon és Erdély aranytermelése régóta a legjelen¬ 

tékenyebb Európában, de az utóbbi években igen csökkent. 

1854-ben az 1740 kgrm. finom aranyra rúgott, tehát közel 

6 millió frank értékéig; ettől kezdve lassan 1352 kgrm. kö¬ 

zött ingadozott és 1858-ban, azután hosszabb időn át 1500 

és 1700 krgm. között ingadozott és 1867-ben elérte még 

egyszer a nagy 1827 krgm. menyiséget; ezóta folyton csök¬ 

kent és csak 1875 óta emelkedik egy kissé. 

Az egyes bányakapitányságok jövedelme az utolsó évek¬ 

ben a következő volt: 

a) finom arany, kilogr.: 

Beszterczebánya Nagybány a Igló Oravicza Zalathna összesen 

1872 239.75 365.25 — 6.75 822.25 1434. 

1873 215. 330.75 — 1.75 686.25 1233.25 

1874 213.75 297.25 — 2.25 777.75 1291; 

1875 226.36 365. — 2.75 970.25 1564.36 

b) finom ezüst, kilogr. : 

1872 7379. 5856.25 2075.50 296.75 1528.50 17,136. 

1873 8985.25 5266. 2382.25 263.25 1179.75 18,576.50 

1874 7474.75 5780.50 2612.50 253.75 1300.06 17,421.56 

1875 9616.25 6827. 2486. 176.50 1949.08 21,055.55 

Ez a nevezett években megfelel közel 4.94, 4.24, 4.43 

és 5 4 milló frank értékű arany termelésnek. 

Ezen területeket tehát hasonlítani mindenesetre nem lehet 

arany jövedelem szempontjából Amerika kincseivel, mert mig 

ezek együttesen az utóbbi idők legkedvezőbb évében, 1867-ben 

csak 6.3 millió frank értékű aranyat adtak, addig a Com- 

15 
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stock Lode egyedül 1875-re 84.5 millió franknyit termelt, 

tehát közel lS^j-szer annyit. De az előjövetel hasonlósága 

ezért nem kevésbbé figyelemre méltó és fontos a magyar 

bányászat lehető tág fejlesztésére. 

Midőn 1860-ban Richthofen alapvonalait veté meg a 

kárpáti eruptív-kőzetek pontosabb beosztásának, azonnal fel¬ 

ismerte a bennső vonatkozást a nemes ércztelérek és ezek 

között és egyúttal a hasonlóságot, mely É.-Amerikával van. 

Később Posepny egy tanulságos jegyzetet szentelt azon ne¬ 

vezetes megegyezésnek, mely White Píne érczterülete között 

Nevadában és Vöröspatak aranyterülete között Erdélyben 

létezik. Az amerikai eljövetelekről azóta szerzettt pontosabb 

ismeretek még egy pontosabb párhuzamot engednek meg és 

e czélból Magyarhon legkiterjedtebb nemesfém bányászatát, 

nevezetesen a selmeczit, É.-Amerika legjelentékenyebb ha¬ 

sonló előjövetelével, a Comstock telérrel öszehasonlitani 

fogjuk. 

S e 1 m e c z, a régi bányaváros, mint fiatal testvére 

Virginia-City, eruptiv, trachitos hegységen épült. Mint ott 

a környező megmereviilt vulkánikus kőzetek árjában közü¬ 

lük a Mount Davidson Syenitből álló tömege kiemelkedik, 

úgy itt is közel, Selmeeztől éjszaknyugatra a hasonlóan nagy 

részben Syenitből ál'ó tömegű Hodrítsch áll. Mikép ott a 

trachitos sziklanemek eredetileg a Moun1 Davidson régi 

lejtőjéhez simultak, de később ismét egy liasadékban attól 

elválasztva lettek, melyet jelenben a Comstocktelér tölt be, 

mialatt egyúttal az a felületen nagy területre jelöli a határt 

a Syenit és a fiatalabb vulkáni kőzetek között, úgy itt is 

az ifjabb selmeczi trachit elválasztva lett Hodritsch Syenit- 

tömegétől és a legrégibb bányászati munkálatokkal át meg 

át vájt selmeczi régi Mindenszeut-telér pontosan a Comsfock- 

telér helyzetét foglalja el a két kőzet határán. 

A két területnek egy lényegesebb különbsége azonban 

abban áll, hogy Comstockban az egész gazdagság majdnem 
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teljesen ezen határhasadékban van öszpontositva, mely min¬ 

denesetre a mélyben a Syenitbe átmegy és bogy Comstock- 

ban csak aránylag jelentéktelen melléktelérek vannak, mig 

Selmeczen ezen liatárbasadék, a régi Mindenszenttelér bár 

régi időkből származó óriási vágatai által egykori gazdag¬ 

ságát el is árulja, a báuyakerület termelésében jelenben 

csak alárendelt helyet foglal el. E mellett még számos avval 

párhuzamos és egyúttal a hegység főirányát éjszakkeletről 

délnyugat felé követő ércztelérek vannak itt jelen. Ezek 

részint éjszaknyugat felé magában a Hodritscbi Syenittömeg- 

ben vannak és ott hasonlóan ugyanazon irányban csapó 

trachittelérek környezik, részint délkeletnek a Propylitben 

feküsznek. 

A mint a bányatelepek követik Mount Davidson lábá¬ 

nál az ércztelérek lefolyását, úgy itt is Szélakna, Selmecz, 

Dilién a Propylít leggazdagabb vonulatain fekvő telére ken 

keletkeztek. Délkeletről éjszaknyugatnak felsorolva a selmec/.i 

kerület legfontosabb telérei a következők, először a zöld 

telér a Propylitövben, a negyedik basadék és az Istvántelér, 

melynek további, éjszakkelet felé való folytatásául nagy 

valószínűséggel Dilién egykor oly gazdag aranytelérei tekint¬ 

hetők, továbbá a János-, a nagy „Spitaler“ foteléi*, mely 

8000, vagy egy hozzávetőleges folytatás hozzászámitásával 

12,000 méter hoszuságu, a Biber- és a Teréziatelér. Még 

tovább éjszaknyugatnak a már említett régi Mindenszent- 

telérre találunk, mely a Trachit és Syenit közötti batárrepe- 

dést tölti ki, végre a Syenitben Hodritsch trachítos és érez¬ 

vezető telérei vannak. 

A Syenitöv érczteléreiben majdnem csakis ezüstérczeket 

találni; az aranytartalom csekély. így azok legkitűnőbbjéből 

néhány évvel ezelőtt közel 900 krgm ezüstöt és csak 10 

kgrm aranyat nyertek. A Propylitövben sokkal jelentéke¬ 

nyebb az aranygazdagság, mindamellett uralkodik ama sa¬ 

játságos és többszörös tapasztalat után megerősített szabály, 

15* 
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hogy bizonyos tájakon nagyobb arany tartalom fordul elő 

egy „aranyvezető ólomképződmény “ föllépésével, mely ara¬ 

nyat, ezüstöt és ólmot tartalmaz, mig más helyeken csak 

az igen csekély aranytartalmu ezüstérczek, mintáz Argentit, 

Stephanit, Polybasit és egyebek jelennek meg. E két öv 

nem telér szerint van határolva, mintha az egyik telér ilyen, 

a másik olyan kitöltéssel birua, hanem úgy mutatkozik, hogy 

jólehet továbbra délnyugat felé, a Moder aknánál, elkülönült 

kisebb aranyvezető telértörmelékek vannak, de ezenkivül a 

teléreknek egész délnyugati része eútstérczeket tartalmaz, 

mig éjszakkelet felé az aranyvezető ólomképződmény jelenik 

meg és az éjszakkeleti telérek Dilién mellett aranydúsabbak is. 

A „Spitaleru telérben az Erzsébet-, a Biber-tárnában az 

Amália aknát jelölik meg, hol a némileg ferde, a mély felé 

sülyedő, mindenesetre nem éles határ található az aranyve¬ 

zető ólomképződmény és az ezüstérczek között. 

Azon körülményből azonban, hogy eme sok telérhasa 

dékok egy összefüggő övön belől különösen arany dúsak, azon 

következtetést lehet vonni, hogy nagyobb mélységben e ha- 

sadékoknak öszeköttetésben kell államok, egy közös főüregben, 

a melybe vezetve lett az egyes hasadékok mélyből származó 

arany vezető ólomképződménye és e véleményt kifejezve szigo¬ 

rúan csak Endlich nézeteit adjuk visza Gilpin County, Colorado 

teléreiről, mert mindkét eset teljesen hasonlit egymáshoz. 

Ez okból nem valószinütlen előttünk, hogy e tájon a nagyobb 

mélységek még dúsabbak aranyban az eddig bányászott 

telérrészeknél. 

Ezt igazolják az eddigi adatok is. A zöld telér gazdag 

„érez oázai“ vagy „nemes oszlopai“ éjszakkelet felé mind¬ 

jobban a mélybe siilyednek; jólehet kiválóan eziistérczeket 

tartalmaznak ugyan éspedig Stephanitot (70.4 r. ezüst, 29.G 

r. kén és Antimon), de a mélységgel arauytartalmuk is 

növekedik. Faller leírásában, mely 1871-ben jelent meg, 

azt találjuk, hogy 1858—1870 alatt a zöld Ielér ezen nemes 
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oszlopaiból több mint 25,000 kgrm. aranytartalmu ezüstöt 

több mint 2.5 millió forint értékben nyertek és hogy az 

1863 ik év vége felé egyes hónapokban e helyütt csupán a 

föltárás 500 — 550 kgrm. aranytartalmu ezüstöt adott. 

„Kétségen kivüli, — Írja Winlder Benő selmeczi tanár — 

hogy a zöld telér aranytartalma a mélységgel nyől. A felső 

szintájakban 1861-ben az átlag csak 0.006 volt, vagyis 6 grrn. 

arany egy kgrm. aranytartalmu ezüstben, mig jelenleg a mé¬ 

lyebb szintájakban 15, a legújabb időkben pedig 16 gr inra 

emelkedett. A zöld telér vájása jelenleg a VII. belnében 

(Lant) van, az aranytartalom, mint említve volt, 0.015 és 

0.016; ugyanily tartalmúak a József császár altárna talpán 

az érczek. A telér ezen mélységben is megkezdve lett ugyan, 

de a fő vájás a VII. belnében tart és az altárna talpáig még 

vagy 40 méter vastagságot kell kivájni“. 

A 0.016 aranytartalom a 15.5:1 viszony szerint ér¬ 

tékben közel 1 aranyforintot ad 4 ezüstforintra. 

Az Isván , a Teréziatelér és mások is példákkal szol¬ 

gáltak hasonló nemes oszlopokra. Megfelelnek azok Comstock 

Bonanzáinak és mint ott, a régi bányákban nagy váj ások 

mutatják azon helyeket, honnan előző időkben nyerték a 

kincset. 

Selmecz környékét a régi vájások daczára is még min¬ 

dig reménytelinek kell nevezni, mert jólehet az előjövetel 

mértéke itt nem ugyanaz, mit a természet Névadóban alkal¬ 

mazott, az amerikai erélylyel elért nagy mélységek föltá¬ 

rásai mégis arra tanítanak, hogy a hasonló érezvezető telé¬ 

rek nemes kitöltésének jelleges alakja azon nagy lapos len¬ 

csékkel egyezik, melyek a Comstocktelérben a V vagy Y 

betii alakja szerint vannak elrendezve és hogy a bányász 

föladata az legyen, hogy észszerű vájással a katlan felé a 

mélybe hatoljon. 

A mélység gazdag tartalma átaláuos vonulatokban már 

régóta ismeretes Selmeczen; ennek kiaknázását a viz mai 
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najiig,' lényegesen akadályozta. Az előző évszázadban a nagy 

szellemi fölpezsdiilés idején az akkori erőkhöz mérve óriási 

terv lett foganatba véve, melynek végrehajtásához 1782-ben 

hozzáfogtak. Egy közel két földrajzi mértföld hosszasáén al- 

tárna, a József császár II. altárna, az egész környéket alá- 

vájta volna, hogy a bányavizek a fíaram völgyébe lefolyást 

nyerjenek. Kellemetlen viszonyok, háborús idők, az aluszé 

konyság és kishitűség évei következtek ; a mű, mely a mai 

na}) meglévő Ferencz császár altárnán még közel 200 mé¬ 

terrel alább halad, csak most áll befejezéséhez közel. 

A legutóbb ö-szeállitott tudósításoke műről a követke¬ 

zők : a jövendőbeli tárna pontos teljes hosszasága 16,310 

méter. Elkezdve lett 1782. márczius 19 én; 92 év alatt ké¬ 

zimunkával 14,017 méter vájatott ki; csak 1873. októbe¬ 

rében kezdettek fúrógépeket alkalmazni és jelenben gyor¬ 

sabban halad előre a mű. 

A tárna szintájáig levezetett aknák számos kezdőpon¬ 

tokat szolgáltattak és miután 1876. szeptemberében az utolsó 

előtti vonal a Zsigmond és Amália akna között szerencsésen 

áttörve lett, az Amália és Zipser akna között csak még egy 

500—600 méter hosszaságu vonal marad hátra az egész 

altárna használhatóságához. Reményük, hogy ezt egy vagy 

két év múlva elvégezni fogják. 

Selmeczen a József császár II. altárna teljesen azonos 

jelentőségű a Sutro-Tunellel Comstockban. Ámbár Comstock- 

ban is mai nap a vájás nem marad többé a Sutro-Tunnel 

szintájában, hanem hatalmas vízelvezető gépekkel még na¬ 

gyobb mélységekbe is hatolnak és bár a József császár II. 

altárna megnyitása után is ez csak ösztönző leend arra, 

hogy az érczeket e szintáj alatt kövessék, mégis a biztos 

vízelvezetés előállítása ily nagy mélységben közelfekvő fon¬ 

tossággal bir az egész vájásokra. Selmecz bányái azelőtt 

nagy elárasztásoknak voltak kitéve; a 17. század vége felé 

azoknak viz alá merülése annyira előhaladt, hogy már a 
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császár is a'áirta a bányászat teljes abbanhagyására vonat¬ 

kozó meghagyást; azok még az 1828-, 1844-és és 1861-es 

években ismétlődtek; a mély altárna bevégzése után azon¬ 

ban nem kell tartani attól. Az előttünk fekvő adatok nyo¬ 

mán állíthatjuk, hogy szakértő vezetés mellett Selmeczre oly 

jövendő vár, mely ha nem lesz is összehasonlítható Amerika 

nagy termelő helyeivel, de mindenesetre közel meg fog fe¬ 

lelni azon virágzásnak, mely az előző század vége felé az 

István-telér egy Bonanzája által eléretett. 

Egy kitűnő angol búvár, Judd úr kevéssel ezelőtt oda 

nyilatkozott, hogy Hodritsch Syenitje lényegesen nem idő¬ 

sebb kőzet a környék különféle tracbytos kőzeteinél, hanem 

az gyanithatólag azoknak csak a régi kitörési hely közepé¬ 

nek megfelelő elváltozása. Ezen, látszólag csak az elmé¬ 

letre fontos kérdés sokkal általánosabb fontosságú lesz, ha 

egy pillantást vetünk Erdély és B á n á t arany eljövete¬ 

leire, a dákok régi bányászatának székhelyére. 

Az eset, melyről szólani fogunk, világrészünk hegyalko¬ 

tásainak legnevezetesebbjei közé tartozik. Szerbiában a Pék 

folyótól délre fekvő Kuczainától, vagy egy még valamivel 

déliebb vidékről éjszaki irányban egy hosszú, csaknem egye¬ 

nes vonalú hegyhasadék csap át távol Erdélybe. A felület 

alakja szerint ez hosszú vonalon át a keletre fekvő steyer- 

dorfi hegy vonulat meredek esése által van jelezve; Alibeg¬ 

nél, hol a Duna Klissura, és még tovább a Vaskapu szoro¬ 

saiban folyik, a mély folyamágy e vonalat átszeli. Kuczai¬ 

nától kezdve föl a Maros völgyéig Petirs mellett és talán 

még tovább is éjszaknak, egy 200 kilométer távolt túlha¬ 

ladó területen e hasadékvonal különféle eruptív kőzetek ál¬ 

tal van kitüntetve. Cotta, kitől e vonalnak egy igen beható 

leírását bírjuk, ezen eruptív kőzetek különféle fajtáit egy 

uj név, a Bánátit alá foglalja ősze. Más észlelők, mint előbb 

Kudernatsck és később nevezetesen Tietze és Marka e kő¬ 

zetek legfontosabbjait Syenit, vagy „fiatalabb Syenit“-nek 
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nevezték, újabb időben igen általánossá kezd válni azon né¬ 

zet, hogy ezen fiatalabb Syenitek a legbensőbb öszefüggés- 

ben állanak a helyenként megjelenő Propylit telérekkel és 

igy tényleg csak eltávozásai lennének a szabályszerint leg- 

érczdusabb eruptív kőzeteknek. 

Ezen vulkáni termények ott, hol a nevezett vonalon 

felszínre kerülnek és érintkezésbe jöttek a mészkővel, azt 

elváltoztatták, a mely elváltozás, minőt például a mészszir- 

teken láthatni, a Vesuv régi féltöltésein szemlélhetőknek felel 

meg; a mészkő czukorszemcséjü márványnyá alakult át és 

gyakran egy önálló, főleg durva Gráuátsziklából álló érint¬ 

kezési övét alkotott. Ezen képződmények kíséretében azon 

bán a különféle érczelőjöveteleknek egész sorozata jelenik 

meg; vas-, réz-, ólom-, horgany , de arany-, ezüst-, telim*-, 

wismuth-, nickel- és egyebekre is találni. 

Kuczaina Szerbiában 1873. óta egy angol vállalat ke¬ 

zében van, mely annak kevés aranyát, továbbá az ólom 

és horganyt vezető érczeit nyersen Freybergeu adja el. 

Ezen nevezetes vonal menetét jelölik a Dunától éj¬ 

szakra Uj Moldova, hol valószínűleg Trajáu városa állott száz 

aknájával (centum putea Tacitus szerint), Szászka, Csiklova, 

Oravicza, Dognácska, Moravicza bányaközségek sokféle érez 

terményeikkel, melynek további folytatásába esnek Lippa 

mellett Petirs régi bányái. *) 

Valamivel keletnek a vonal egyenes éjszaki folytatá¬ 

sától feküsznek teljesen hasonló viszonyok között Rézbánya 

bányái. Itt ismétlődik ama különféle fajú eruptív kőzetek 

*) Ide vonatkozóké fölemlítjük, hogy C o 11 a ezen állításával 

szemben L ó c z y Lajos a „Földt. Közi “ 1876. évf. 284. és 285. lap¬ 

ján kimutatta, hogy a petirsi és milovai ércztelepek nem tekintendők 

a bánáti ércztelérek folytatásaiként, hanem hogy a petirsi tömzs azon 

tömeges D i o r i t legszélsőbb csúcsa, mely a kréta sediment övét dél¬ 

ről határolja, míg a milovai a kristályos palák területén vau és 

hogy ennek rézérezei nem kontakt képződésiiek, hanem impraegnátiók. S. 
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egyesülése, így nevezetesen a Vale Saccában egy Syenit 

tömzsben nagyszámú zöldkőtelérek jelennek meg. Mindinkább 

lehetséges, hogy egy második, jobban kelet felé eső, az 

elsővel párhuzamos, de mégiukább megszakított kitörési vo 

nal húzódik Erdélyből Szerbia félé ; ez a vaskapunál, Swinitza 

közelében haladna a Dunán át és talán ehhez tartozik a 

régi Maidanpek bányamű Szerbiában. 

Erdélyben még számos helyeken nyerik a nemes féme¬ 

ket; a sokat emlegetett Vöröspatak, Nagyág, Abrudbánya, 

Offeubánya, Zalathna és más bányatelepek Erdély nyugoti 

részén egy legkülönfélébb, ifjabb vulkánikus kőzetfajok által 

többszörösen áttört hegységben feküsznek, mely erdélyi ércz- 

hegységnek.neveztetik. Vöröspatakon az arany termésállapot¬ 

ban jelenik meg egy trachitos hegyek által környezett 

homokkőben; százakra megy az abban nyitott kicsiny bá¬ 

nyák száma; a lakosság legkisebb szövetkezetekben maga 

űzi a bányászást és emellett ismeretesen sok esetben nagy 

arany veszteség áll elő. Nagyág mellett az aranyat leg- 

nagyobb részben a gazdag tellurérczekből nyerik, melyek¬ 

nek telérei a Propylithez tartoznak. 

Ezen kerület termelése a közölt kis táblázatban a za- 

latlmai bányakapitányság rovata alatt van felsorolva; az többre 

megy egész Magyarhon és Erdély arany ösztermelésének 

felénél és ez kétségenkiviil Európa leggazdagabb kerülete. 

Oraviczát, mely az emlitett bánáti vonulathoz tartozik, 

kevéssel ezelőtt egy angol társulat müvelteti, mely nagy 

reményt fűz hozzá. 

Magyarhon arany előjövetelei kevés, igen kicsiny mii¬ 

vek kivételével, milyen például a bazini Pozsony közelében 

arany vezető kovandokra — mind a vulkánikus területekhez tar¬ 

toznak. Sok helyütt találni kiterjedt munkálatok nyomait a 

rómaiak idejéből és bizonyos, hogy jelenlegi termelése fokoz¬ 

ható. Európa számos fölhagyott aranyterületivel a Pala, 

Gránit vagy Gneiszhegységekben ellentétesen ezek mai 
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napig egyedül bizonyultak be tartósan jövedelmezőknek 

és azokat még most is reményteljeseknek kell nevez¬ 

nünk. S. S. 

A dunai Trachytcsoport jobbparti részének földtani leírása. 

(Dr. Koch Antal egyet, tanártól. Budapest, 1877. 4°. Kiadja a m. tud. 
Akadémia). 

Azon Traehytbegyek, melyeknek szép alakit ormai fő¬ 

városunk éjszaki láthatárán kékeinek, nemcsak a Duna part¬ 

jainak egyik legszebb részét képezik, nemcsak mint neve¬ 

zetes események színhelye hazánk történetében szerepelnek, 

hanem természeti alkotásuknál fogva is különösen a geolog 

figyelmét vonják magukra. A hatalmas folyó lesiető víztö¬ 

mege itt talál legelőször a vulkáni erő által létrejött aka¬ 

dályokra, melyek habár útját elállni nem bírják is, de ke¬ 

leti irányát délire átváltoztatják. A hegység kedvező hely¬ 

zete a főváros szomszédságában, kőzeteinek változatossága 

és különössége és rétegalkatának érdekes viszonyai könyen 

magyarázzák meg azon figyelmet, melyet már számos geolog 

fordított ama szép vidék átalakulására ; de a dolog termé¬ 

szetében fekszik, hogy a dolgozatok, melyeket eddig a 

tárgyról bírtunk, majd szélesebb körű vizsgálatok csekély 

részeként jelentkeznek, majd a kutató különváló irányához 

képest a vidék geológiai jellemének csak egyes vonásait 

karolják fel. Annál nagyobb megelégedéssel fogadjuk e fent- 

czimezett munkát, mely a dunai trachytcsoport jobbparti 

részének oly beható és részletes leírását adja, a minőt egy 

vidék földtani monographiájától csak követelhetünk. 
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A munka tárgyát azon körülbelül 5 □ mértíöldnyi terület 

képezi, mely egyrészt a Dunának Esztergomtól Szent-Endréig 

nyúló folyása, másrészt pedig a pilisi és szentléleki patakok 

határvonalai közé esik. A föladat természetéhez képest a 

munka két tőrészre oszlik, melyek elseje a vidék oro- és 

hydrographiai viszonyait tárgyalja s a földtanilag leírandó 

terület külső vonásait ismerteti meg az olvasóval. 

A szerző azon bevallott szándéka, hogy a vidék láto¬ 

gatójának tudományos vezérül szolgáljon a könyv, már ezen 

ezen első részben is nyilvánul s ezért a hegység dombo- 

zati viszonyainak leírása egyszersmind a hegycsúcsokra ve¬ 

zető utak, valamint a tájékozás végett fontos pontok kijelö¬ 

lésével jár. Ugyanezen czélra való tekintet hozta magával, 

hogy a másik főrészben a beosztás nem a geológiai képle¬ 

tek sorrendjéhez, hanem a helyrajzi viszonyok alapjához 

alkalmazkodik. Szent-Endrénél kezdve s éjszaknyugat felé 

haladra követi az olvasó a szerző tudományos kirándulásait 

a völgyekben, vízmosásokban feltárt rétegsorozatokat vizs¬ 

gálja, a felbukkanó trachytvállfajokkal megismerkedik, kö¬ 

vületeket gyűjt, melyek által a harmadkori lerakodványokat 

több emeletre oszthatja, megvizsgálja a felmerülő érdekesebb 

ásványokat és jegeczalakukat, végre a trachytképződmények 

szerkezetéből az egyes válfajok viszonylagos korát határozza 

meg és tufáik helyzetéből geológiai állásukra is tud követ¬ 

keztetni. A munka szövege közé igtatott számos ábra a 

nevezetesebb feltárások rétegfekvéseit, a négy kőnyomata 

tábla pedig a kőzetek górcsövi szerkezetét tünteti föl, mig 

az egész terület földtani képét egy nagy méretű, szinnyo 

matu tábla nyújtja. 

A szerző vizsgálatainak főeredményeként tekinthetjük 

a kijelölt területen előforduló trachytválfajoknak megkülön¬ 

böztetését és pontos leírását, valamint ezen kőzetek korbeli 

viszonyainak szorosabb meghatározását. 

A dunai Trachytok a neogen korszak szülöttjei, kitö- 
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rés ük azonban ezen bosszú kor különböző alosztályaiba esett. 

A mediterrán emelet felső osztályába sorakoznak a savasabb 

trachytválfajok, u. in. a nevezetes Gránát-Trachyt, mely a 

csődi kegytömeget alkotja, továbbá Labradorit-Ampkibol- 

Trachyt és még augitos trackytkőzetek; ellenben a basái¬ 

tokhoz már közelebb álló Augit-labrador-trachytok a szár¬ 

mát időben képződtek. Nevezetes, hogy még a poutusi eme¬ 

letbe való linóm Trackyttufá is fordul elő, bizonyítékul, hogy 

a vulkáni erő e traehytvidéken még akkor is működött, 

midőn szomszédos helyeken már a bazaltkitörésekkez ké¬ 

szült. 

A mi ezen trackyt válfaj ok elnevezését illeti, a szerző 

czélszerübbnck látta a kőzeteket főalkatrészeik felsorolásá¬ 

val jelölni, mintsem minden egyes helyi válfajnak uj nagy¬ 

hangú nevet adni. Ezen eljárást a munka monograpkiai jel¬ 

lege igazolja s azért szívesen fogadunk el oly elnevezéseket 

mint }>. o. Labrador-Amphibol-Augit-Trachyt vagy Labrador- 

Biotit-Gránát-Tracbyt, ott hol egy körülirt területen előfor¬ 

duló kőzetek leírásával van dolgunk, mely kőzetek nem egy 

általános magma módosulatai, hanem különböző korú erup 

ti ók önálló terményei gyanánt tekintendők. 

Geológiai tárgyról Írva nehéz az elmélet vagyis he¬ 

lyesebben a hypothesisek terét kikerülni, minthogy többnyire 

épen az és/lelt tünemények magyarázata ad érdeket az 

összegyűjtött adatok halmazának. A dunai Trachit-csoport 

leirója sem teheti, hogy helylyel közzel aAétegzeti viszonyok¬ 

nak magyarázatát ne kisértse meg s nem lesz könyvének 

olvasója, ki nem épen ezen részleteit kövesse kiváló érdek¬ 

lődéssel. De ha a vulkáni erők működésének mindeddig 

még elég homályos kérdésében észrevételt tennünk szabad, 

úgy hiszük, hogy dr. Kocli ur a vulkáni tömegek emelő 

erejének' nagyobb szerepet tulajdonítani hajlandó, mint a 

miuőt a mostani vulkánokon tett figyelések igazolni látsza¬ 

nak. így p. o. a csődi hegy alakzati viszonyait magyaráz- 
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ván, a szerző szükségesnek tartja feltenni, liogy a feltóduló 

trachytláva a felette elterjedő oligoean rétegeket kúpalakulag 

feltolta és a nélkül, hogy teljesen áttörni birt volna, ama 

rétegek burka alatt merevedett meg; a mostani trackyt-kúpot 

csak a denudátió hatása hozta volna napfényre. A tények 

efféle magyarázata csakugyan egy régi s most már általá¬ 

nosa n elvetett elméletekre emlékeztet és a csődi trackyt 

által buborék módjára felnyomott rétegektől egy Buck-féle 

emelkedési kráterig csak egy lépés marad. A szerző által 

felhozott érveket, u. m. az oligoean rétegek quaquaversalis 

dőlését a Trackit körül és magának a Trackytnak kúphéjas 

elválását nem tartjuk elég nyomatékosoknak, hogy oly fel¬ 

fogásra kényszeritsenek, melynek megdöntésébe Scrope óta 

a legjelesebb geologok, a jelenségek szorgos megfigyelése 

mellett fáradoztak. Ezzel egyébiránt nem mondunk mást, 

mint hogy minden specziális földtani tárgy elméleti magya¬ 

rázatánál az egyéni felfogásnak és képzelőtehetségnek nagy 

tér nyílik s hogy fájdalom, talán egy tudományban sem 

szorultunk anyira a hypothesisek használatára mint a geo¬ 

lógiában. I. B. 

Vegyesek. 

Földrengések Dé 1-A m e r i k á b a n. Dél-Amerika vulkán¬ 

területein ismét erős füldingások dühöngnek. Limai tudósítások szerint 

ott máj. 9-én esti 8 óra 30 p.-kor egy 4 egész 5 perczig tartó rázkó¬ 

dás éreztetett és ezt még több gyengébb követte. 

A. tenger visszahúzódott a parttól, hogy annál nagyobb erővel 

támadja meg azt több Ízben. 

Mollendonál a vasút a tenger által 300 lábnyi hoszban átszakitta- 

tott; záradékul egy iszonyú orkán támadt, mely megakadályozta a ha¬ 

jók közeledését és a házak tetőit lehordta. 

A r i c á b a n számos lökés iszonyú kárt tett a városban és a nép 

kimenekült a helységből. A tenger hirtelen kilépett és 10—15 lábnyi 
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magas hullám hömpölygőit át a parton mindent elsodorva maga előtt. 

És ezen vész 8-szor ismétlődött. 

Legiszonyúbb volt a rázkódás Chanavayabau; itt a talajban he- 

lyenkiut 15 mét. mély hasadékok nyíltak és az egész felület megválto¬ 

zott ; 200 ember elveszett. 

Antofagastanála légkör veres fény által volt megvilágitva, mely talán 

a San Pedro de Atacama tűzhányótól eredt. A tenger a város keres¬ 

kedelmi negyedét 4 óra alatt teljesen elsöpörte. Ezen kívül még több 

tengerparti helység, sőt nehány sziget is többé kevésbbé szenvedett. 

Hopkins tudósítása szerint május 1-én a nagy Kilauea kráter 

a M a u n a-L o a oldalán működésébe lépett; 4-én már több rázkódást 

észleltek az observatoriumban. 3 órákkor éjfél után láva dobatott ki 

mintegy 100 láb magasságig és ezután még mintegy 50 más lávakiömlés 

működött. Gőzkiömlés követte ezt egy 4 mértföld hoszu hasadékon a 

hegy lábánál. Május 5-én a kitörés szűnvén, egy észlelő társaság leszállt 

a tágas kráterbe, ennek sik fenekén egy kitörési kúp emelkedett 1400 

láb átmérővel 700 láb magasságra, több helyen láng és salak lüvelt 

elő. Üveges szálak bőven voltak a kürtőben. Ezúttal nyugalom állott be. 

Azonban május 10-én délután 4-5 óra közt Ililonál Hawaii szi¬ 

get kelet partján a tenger ingadozása észleltetek. 

Három negyed 5-kor a nagy földrengési vizhullám elérte a hely¬ 

séget. A legnagyobb különbség a hullám völgy és hegy közt itt 36 

láb volt; a sziget ellenkező oldalán Kealokekua öbölben 30 láb. A 

tenger kiömlései erősek és tömegesek voltak és egész napon ismétlőd¬ 

tek. A nagy hullám úgy látszik valamenyi szigetet egyszerre érte, te¬ 

kintet nélkül helyzetükre; de magassága sehol sem volt oly tetemes 

mint Hilonál. 1868-ban egy nagy földrengés okozta hullám Arequipat 

és Aricat elpusztitá; 30000 lélek veszett el akkor. Föltéve, hogj a 

hoszusági különbség ezen szerencsétlen sorsú városok és Honolulu közt 

5 órát tesz ki és a földrengés központja helyesen ismertetett fel, úgy 

1868-ban az 5000 mértfölduyi távolságot Árka és Honolulu közt 12 

óra alatt kellett megtennie a hullámnak, ez tehát óránként 446 mértföldet 

futott át. 

Az idei földrengés dél és délkeleti irányból jött. (Natúré 400 sz. 

1877.) L. L. 

* 

Columbiumot tartalmazó ásványok. Smith S. L. 

Louisville-ben az egy. államok uj leihelyeiről pontos vizsgálat alá vett 

több ilyen ásványt, melyekre nézve kívánja, hogy témtartalmuk colum- 



215 

búimnak neveztessék az általánosan elterjedt niobium helyett. Indoka 

fölszólalásának az: bog}7 Rose H. helytelenül használta a niobsav el¬ 

nevezést arra, melyet a Bodeumaisi Columbitban talált és azonosnak 

ismert fel a Ilatchett által 1801-ben fölfedezett columbium-savval, mért 
- ---■SK-'ÍSV-'V 

is az eredeti elnevezést óhajta fentartani. 

Smith azt véli, hogy az első tekintetre bonyolódott és szabály¬ 

talannak látszó összetétele a columbat vegyeknek egyszerűbbé lesz, 

mihelyt pontos megkülönböztetése történik az egy elegyben előforduló 

válfajoknak. így a legjobban ismert idevaló ásvány a C o 1 u m b i t 

egyszerű vas és mangán columbátnak tekintendő ; a Microlit mész- 

columbátnak jelentkezik; a Pyrochlor a ceriumsavak és mész co- 

lumbátja, de hogy ezekből melyik neutral colnmbát és melyik nem, 

az még eldöntésre vár. 

A Hatchetoli t-ot Smith neutral urán és mész columbátnak 

tekinti, a Samarski t-et aljas vas, urán és yttrium-savas columbát¬ 

nak. Az Y 11 r o t a n t a 1 i t és E u x e n i t az yttrium és urán aljas co- 

lumbátjai, az első tisztán viztelen, a második vizet tart. A Fergusonit 

az ytrium víztartalmú aljas columbátja és a Rogersit egy még 

basicusabb colnmbát. (Natúré 400 sz. 1877.) LL. 

* 

A német földtani társulat ezévi nagygyűlése szeptember 

hó utolsó napjaiban B é c s b e n fog megtartatni, rendezőkül Hauer 

Ferencz udv. tan. és Dr. Neumayr M. tanár urakat választották 

meg és az ezek által egybeállitott programm a következő: s ^eptem- 

ber26-án: jelentkezés a tudományos club helyiségeiben, I. Eschenbach- 

gasse 9., este társas összejövetel ugyanott. Szeptember 27-én első 

ülés 9 órakor a mérnök és épitész egyesület nagy termében, I. Eschen- 

bachgasse 9. Délután megtekintése a cs. k. birodalmi földtani intézet¬ 

nek. Este társas öszejövetel. Szeptember 28-án második ülés ugyan¬ 

ott, hol az első. Ülés után megtekintése a cs k. udvari ásványtárnak, 

délután 5 órakor társas ebéd. Szeptember 29-én harmadik 

ülés anevezett helyen. 1 órakor kirándulás a Kahlenbergre, ebéd 

ugyanott. A gyűlés résztvevőinek megérkezésük alkalmával jegyek 

állíttatnak ki, melyek egyúttal a tudományos club vendégjegyei is lesz¬ 

nek és annak használatára jogot nyújtanak. 

A nagygyűlés kapcsában, kedvező időjárás mellett, a következő 

kirándulások helyeztetnek kilátásba: 

1. A nagy gyűlés előtt kirándulás a „Salzkammergut“-ra, hova 
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Mojsisovics bányatanácsos ur liivja meg a nagygyűlésre utazókat, 

hogy fölkeresnék llallstadt és Aussee környékének érdekes Triashelyeit. 

Ezen kirándulásra september 24. és 25-re tűzetett ki. Találkozó 

september 23-án este Seeauer szállójában Hallstadton, hol az érkezőket 

Mojsisovics ur fogja fogadni, 

2. September 30-ától október 2-ig kirándulás B r ű n n környé¬ 

kére Makowszky tanár vezetése mellett. Indulás szeptember 30-án 

reggeli 7 órakor az államvasuton. 

3. September 30-án és október 1-én Fuchs Tivadar ur és 

K a r r e r Félix urak vezetése mellett kirándulás a bécsi vízveze¬ 

ték mentében. Indulás september 30 án reggel a déli vasúton. 

4. September 30-ától október 2-ig kirándulás a P i e s t i n g- 

t li a I, a „neue Welt“ és Semmering-re; pontos programm itt még 

meg nem állapítható, mert az a leobersdorfi pálya megnyitásától függ. 

A két első napon S t u r bányatanácsos, a harmadikon pedig Tshe r- 

m a k igazgató urak lesznek a vezetők. 

A nagygyűlés és a kirándulásokra való jelentkezéseket lehetőleg 

korán, de legkésőbb september 15-éig a cs k, birodalmi föld¬ 

tani intézet igazgatóságához, Bécs, III. Rasumofsky- 

gasse 23. kell intézni. 

Ennek kapcsában fölemlithetjük, hogy a Neues Jahrb. für Min. 

etc. ez évi V. füzetében Dr. K r c n n e r József tagtársunk a Bécsben 

öss/.együlekező szaktudósok figyelmét Budapestre is fölhívja, 

hol úgy a m. k. földtani intézet, mint a magy. földtani társulat és a 

magy. n. Muzeum részéről örömmel üdvözölve, gyűjteményeink kívána¬ 

tos megtekintése után egy közeli Trachyt-Bazalt területre kiránduláso¬ 

kat is lehetne rendezni. S. S. 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

(Szakülés 1877. junius 6-án. Jegyzőkönyvi kivonat.) 

1. Dr. Szabó József értekezett a Heves megyében Szarvaskő 

falunál, Egertől éjszakra előjövő Wehrlit nevű kőzetről. (Lásd a jelen 

számban.) 

2. Scha farzik Fercncz felolvasta Dr. K o t li Samu értekezé¬ 

sét ,,Az alacsony Tátra melaphyrjairól.“ 

Szerző az alacsony Tátra melaphyrjairól átalában, majd pedig 

részletesen értekezik. A Hanns II ő f e r által (Neues Jahrb. für. Min. 
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etc. 1871.) közölt becses dolgozat, valamint a Ur. Steiner által vég¬ 

hez vitt vegyelemzések és Dr. Szabó lángkisérleti meghatározásai, 

úgy szerző kísérletei és 32 csiszolaton véghez vitt’górcsövi vizsgálatai 

után a kőzet vegyalkatáról lehetőleg tiszta képet szándékozik nyúj¬ 

tani. A részletes leírásnál Höfer felosztását — 1) tömött, 2) jege- 

czes, 3) porphyros, 4) mandolaköves Melaphyrok — csak a makros- 

kopiai vizsgálat után tartja helyesnek; a górcsövi vizsgálat után szerző 

a következő négy csoportot különbözteti meg: 1) tömött, 2) mikro- 

jegeczes, 3) porphyros, 4) mandolaköves Melaphyrok. A t ö m ö 11 Me- 

lapyr csoportjához olyan példányokat számit, melyek még a górcső 

alatt is a kijegeczedésnek nyomait egyáltalában nem, vagy alig mutat¬ 

ják. A mikrojegeczes Melaphyrok alatt összefoglalja azokat, me¬ 

lyeket Höfer tömötteknek mond. A porphyros Melaphyrokat föl¬ 

osztja a) olyanokra, melyek már makroskoposan mutatkoznak porphy- 

roknak és b) olyanokra, melyeknek porphyros szövete csak a górcső 

alatt észlelhető. A t ö m ö 11 Melaphyr számos változata képződésére 

nézve két csoportra osztható, a) melyek kijegeczedésiikben meg lettek 

akadályozva, és b) me;yek jegeczes Melaphyr átváltozása folytán ke- 

letkezlek. A mikrojegeczes Melaphyroknál a különböző nagy¬ 

ságú Földpát-tííkön és Magnetit-szemeken kívül még Magnetit átválto¬ 

zása folytán keletkezett Hamatit-lemezeket és Limonit által sárgára, 

vagy valami vas-silikát által zöldessárgára festett foltokat láthatni, mely 

utóbbiak a mandolaképződés kezdetét jelentik. A porphyros Me- 

laphyrok közül a jegeczesnek látszó Melaphyrok átmeneti tagnak te¬ 

kinthetők a mikrojegeczes és tulajdonképeni porphyros Melaphyrok 

között. A tulajdonképeni porphyros Melaphyrnál a nagyobb földpát- 

egyedek a górcső alatt az átváltozás határozott nyomait mutatják. A 

vérveresre festett Földpátok a kerüktök és hasadási mentében lera¬ 

kodott HÜmati t-lemezek által vannak veresre festve, a veresre festett 

övön belől majdnem színtelen az ásvány. A Höfer által vékony erek 

alakjában Vikartóc mellett talált Heulanditot hajlandó veresre festett 

Földpátnak tartani. Egy veresre festett és egy fehér szinii földpátot 

lángkisérletileg megvizsgálva, mind a kettő jelleges Andesinnek 

találtatott; ugyanazon kőzet alapanyaga, mely ép vagy Hamatittá át¬ 

változott Magnetit és homályos Földpát-tűkből áll, a lángkisérletben 

bázikusabbnak mutatkozott, mint a Földpát. Észlelt más typikus por- 

phyrokat is, melyeknek Földpátja világos zöldes szinü és a lángkisér¬ 

letben Labradoritnak bizonyult. Hajlandó elfogadni, hogy az ép 

kőzetek földpátja Andesin, mig az elmállottaké az alkali-tr.rtalom 

csökkenése folytán bázikusabb lett. Megerősíti Höfer azon következ- 

15 
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íetését, hogy az alapanyag nagyobbára Földpútokból áll, de másrészt 

tagadja a szabad kovasav jelenlétét az elegyrészek sorában, egy esetet 

kivéve. A mandolaköves Melaphyroknál törvényül kimondja sz., 

hogy minél épebb a kőzet, annál kevesebb benne a mandolakő. Rész¬ 

letes tárgyalás után annak belátására j'. hogy az alacsony Tátra me- 

laphyrjainak mandolakövei nem praeexis.ált üregeknek töltelékei, ha¬ 

nem hogy a kőzet anyagában képződtek, részint a Földpátolc, részint 

pedig az alapanyag elváltozása folytán; kimondja, hogy a mandola- 

kövek mennyiségéből a kőzet állapotára lehet következtetni és hogy 

a mandolakő vek nem okozói a kőzet átváltozásának, hanem inkább , az 

átváltozás eredményei Fölemlíti végül, mint a Melaphyr átváltozásának 

egy sajátságos nemét, az E p i d o t képződését. Látni lehet, hogy a 

Pistazit itt nem Képződött praeexistált repedésekben, hanem a kőzet 

tömegében annak bizonyos irányban történt átváltozása folytán. Az ala¬ 

csony Tátra Melaphyrjaiban előforduló érczekből a Pyrit, Chalcopyrit 

és Malahytot említi fel, melyek csak behintve fordulván elő, nem is 

bányász tatnak. — Záradékul őszinte köszönetét fejezi ki Dr. Szabó 

József egyet, tanár és Dr. S t e i n e r Antalnak szives közreműködé¬ 

sükért. 

3. Schmidt Sándor előtérj észté Dr. Kocli Antal ré¬ 

széről : ,,Megjegyzések Koehlitzer József földtani térképe (Fruska 

Gora) felett és nehány adat ezen hegység földtani ismertetéséhez", (L. 

a múlt számban.) 

4. Zsigmondy Vilmos jelenti, hogy a városligeti artézi 

kút sikerültnek tekinthető. (L. a múlt szám „Vegyes" rovatában) 

5. Scliafarzik Ferencz nehány csinos kövületet mutat 

he a budai márgából, melyeket kirándulásai alkalmával gyűjtött. 

6. Bruimann Vilmos egy a budai Szép Juhásznénál a 

Bugát-féle kertben kiásott nagyobb példány Limonitot (mocsárércz) 

mutatott be. 

7. A másodtitkár bejelenti a következő társulati uj rendes 

tagokat: Schwerer János, (aj. Zsigmondy Vilmos), Hofmann 

Jenő (aj. Zsigmondy Vilmos) és Franzenau Ágoston, (aj. Dr. 

Krenner József). 
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INKEY BÉLA és SCHMIDT SÁNDOR 
titkárok. 

Titkán iroda, a hová a lapot és titkárságot illető mindennemű kér¬ 
dés intézendő: Budapest, a magyar nemzeti muzeum épületében. 

TARTALOM: 

Geológiai tapasztalatok a mészszirtek területén, az erdélyi érezhegy- 
ség keleti szélén. Dr. Herbich Ferencztől. (Magyar és német szöveggel. 
7 átmetszed rajzzal.) — A Tetradymit lelhelyéről Zsubkón. Zs'anócza 
vidéki széntelepek. Az Asbestnek egy uj leihelyéről. Pyrolusitek Ti- 
solczon. Tisolczi márvány fajok. Liszkay Gusztávtól. — Irodalom. — 

Vegyesek. — Titkári közlemények a borítékon. — 

Geológiai tapasztalatok a mészszirtek területén, az 
erdélyi érezhegység keleti szélén. 

Dr. Herbich Ferencztől. 

(7 átmetszeti rajzzal.) 

Az erdélyi érezhegység területén fellépő mészszirtekre 

és az úgynevezett kárpáti homokkőre az eddig ott megfor¬ 

dult geologok nem fordítottak különös figyelmet. 

Nem kell csodálnunk, hogy az erdélyi érezhegység 

geológiai szerkezetét legnagyobb részben alkotó szirtterüle- 

tek és az igen elterjedj homokkőképződmények a futólagos 

látogatók részéről csak kevés figyelemben részesültek szem¬ 

ben azon vonzó viszonyokkal, melyek az eruptív kőzetek sok- 

16 
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Geologische Beobachtungen in dem Gebiete 
dér Kaikklippen, am Ostrande des siebenbürgischen 

Erzgebirges. 

Von Dr. Franz H e r b i c h. 

(Mit 7 Profilzeichnungen.) 

Das Terrain dér Kaikklippen und des sogenannten Kar- 

patkensandsteins im Gebiete des siebenbürgischen Erzge¬ 

birges, bildete bis nun tur jene Geologen, welehe dasselbe 

besuehten, keinen Gegenstand einer besondern Aufmerk- 

samkeit. 

Die grösste Mannigfaltigkeit dér Eruptivgesteiue und 

das mit deuselben verbundene Auftreten des edelsteu dér 

Méta,le, iibt auf jeden eineu unwidersteklichen Keiz, dalier 

es bei dicsen anziehenden Verkaltuissen nicht Wuuder nek- 

men kaun, weun dem Klippengebiete mit den weitverbrei- 

teten Sandsteingebilden, obwohl sie den grössten Antheil an 

dem geologiscben Bau des siebenbürgischen Erzgebirges Deli¬ 

men, von den Hüchtigeu Besuekeru nur wenig Aufmerksam- 

keit geschenkt vvurde, zumal die ausserst schwer zu bege- 

henden zerstreuten Kaikklippen und das anscheinend ein- 

förmige Sandsteinterrain, ein ebenso eingeheudes als lang- 

wieriges Stúdium erfordern, welches bei dem grossen 

Mangel paliiontologischer Anhaltspunkte und dér schwer zu 

entwirrenden stratigraphiscben Verhiiltnisseu, keine beson- 

dere Anziehung und ebenso wenig ein dankbares Féld für 

schnelle geologische Errungenschaf'ten bieten. 

Einen Beweis hiefür gibt dér Umstand, dass wahrend- 

dem die Eruptivgesteine des Erzgebirges in ikren mannig- 

fachen Ausbildungsformen, in den Laboratorien und Studir- 

stuben den eingehendsteu chemischen und mikroskopischen 

Untersuchuugen unterzogen und uach den gefundeueu Eigen- 
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féleségével és ezek kapcsában a legnemesebb fém megjelenésé 

vei ellenállhatlan ingert gyakorolnak mindenkire, mig a legba¬ 

josabban hozzáférhető szétszórt mészszirtek és a látszólag 

egyforma homokkőtájak nemcsak oly beható mint hosza- 

dalmas tanulmányt igényelnek, hanem a palaeontologiai ér¬ 

vek nagy hiánya és a még földerítendő stratigraphiai vi¬ 

szonyok a gyors geológiai vívmányok számára sem bírnak 

valami különös vonzerővel és nem is hálásak. 

Erre utal azon körülmény, hogy mig az érczhegység 

eruptív kőzetei és azoknak sokféle kifejlődései a labora¬ 

tóriumokban és dolgozó szobákban a legbehatóbb vegytani 

és górcsövi vizsgálatoknak alávetve 'a fölfedezett tulajdon¬ 

ságok szerint megkülönböztetve és fölosztva lesznek, ad¬ 

dig ezen terület kiterjedt homokkőképződményei több 

mint félszázad óta stereotypice a „Kárpáthomokkő" elneve¬ 

zéssel jelöltettek, mely elnevezés előttem csak mint egy 

asylurn ignorantiae tűnik elő. Nem történt ez jobban az igen 

elterjedt mészképződményekkel sem, melyeket átalában „Jura 

mész“ névvel szoktak jelölni. 

Hogy mily bajos azonban ezen képződmények tanulmá¬ 

nyozása, mely csak a szabadban vihető véghez, igazolják az éj¬ 

szaki Kárpátok, melyeknek taglalása egy Hokenegger fáradhat¬ 

lak buzgósága mellett csak 22 fáradtságos év után sikerült. 

Jóllehet bírunk már ezidőszerint bizonyos támaszpon¬ 

tokkal, úgy a Kárpátok homokkőképződményeire mint 

a mészszirtekre a cs. k. birodalmi földtani intézet föl¬ 

vételeiben általában és saját tapasztalataimban Erdély ke¬ 

leti részén valamint Posepny vizsgálataiban is az erdélyi 

érczhegységekben; mindamellett még tetemes munkába fog 

kerülni, mig az erdélyi érczhegység üledékes képződményeit 

rendbe szedjük. 16* 
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scbaften unterscbieden und gegliedert wurden, für die aus- 

gedehnteu Sandsteinbildungen dieses Torrains aber seit mehr 

als einem Jakrhundert die Benennung „Karpatbensaud- 

stein“ stereotyp geblieben ist7 eine Benennung, welcbe Avie 

mir dünkt, nur als asylum ignorantiae gegolten hat. 

Nicbt besser erging es den weit verbreiteten Kalkbil- 

dungen unseres Terrains, welcbe mán im Allgemeinen als 

„Jurakalk“ zu bezeichn n gewöhnt war. 

Wie schwierig aber das Stúdium diesel1 Bilduugen ist, 

welcbes nur im freien Felde durcbgefübrt werden kann, be- 

weisen die Nordkarpatben, dérén Gliederung dem unermiide- 

ten Eifer eines Hohenegger erst nach 22 mühevollen Jab- 

ren gelang. 

Freilich Hegen uns derzeit, beziiglich dér Sandsteinbil¬ 

dungen dér Karpathen, sowie dér Kalkklippen, durch die 

Aufnakmen dér k. k. geologishen Reichsanstalt überhaupt, 

sowie meine eigenen in Ostsiebenbürgen und die Untersu- 

cbungen Posepny’s im siebenbürgiscben Erzgebirge, scbou 

gewisse Anbaltspunkte vor; demungeachtet wird es nocb 

immer ein gutes Stiick Arbeit gébén, um in die Sedimentar- 

bilduugen des siebenbürgiscben Erzgebirges Ordnung zu 

hringen. 

Leider wurden die in diesem Terrain kaum begonne- 

nen geologischen Arbeiten vöm bohen k. ung. Miuisterium 

wieder eingestellt, und so ist einer dér wicbtigsten montan- 

industrielle Distrikt Ungarns wie bisher, auf langere Zeit 

wieder zu einem geologisch speciell undurchforschten Lan 

destheil verurtheilt, denu es bedarf wobl ausgiebigerer 

Mittel als jener, welcbe Privatmanner oder Vereine opfern 

können, um dieses schwierige Terrain dér Wissenscbaft und 

mit ibr aucb dem praktiscben Leben zu erscbliessen. 

Die auf meinen Wanderungen in diesem Terrain gesam- 

melten Beobachtungen ergaben, dass die auscbeineud ein- 

förmigen Saudstein- uue Kalkbildungen, bei aufmerksamer 
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Sajnosán az ezen területen alig megkezdett földtani 

munkálatok a m. k. ministerium által njból beszüntetve 

lőnek és igy Magyarhon egyik legfontosabb bányaipar ke¬ 

rülete mint eddig, újból oda van utalva, hogy huzamos időre 

speciális geológiai szempontból vizsgál»tlan terület legyen, 

mert jóval hathatósabb eszközök szükségeltetnek a magán¬ 

zók vagy egyesületek részéről nyitottaknál, hogy ezen bo¬ 

nyolult terület a tudomány és igy a gyakorlati életnek is 

földerítve legyen 

Az ezen területen szerzett tapasztalataim azt mutatják, 

hogy a látszólag egyféle homokkő és mészképződmények 

a figyelmes észlelés után nagy különféleségét tüntetik elő a 

geológiai jelenségeknek, melyek különleges tanulmányokkal 

kiegészítve, egy rendszeres csoportos1 fásban és térképpel elő¬ 

állítva nagy fontosságot nyernének. 

Midőn már most szabadságot veszek arra, hogy e so¬ 

rokban a jelölt területen gyűjtött észleleteim eredményének 

kevés részét a nyilvánosságnak átadom, ezt azon jóhiszem- 

ben teszem, hogy egyrészről átalában az eddig még kevéssé 

megfigyelt képződményekre irányozzam a figyelmet, főleg 

pedig azért, hogy megfeleljek mélyen tisztelt barátom dr. 

Szabó József tanár urnák Budapesten irányomban tanúsított 

buzdító bátorításának, úgyszintén, hogy eleget tegyek azon 

segélynek is, melyben a magyarhoni földtani társulat részé¬ 

ről kegyesen részesültem. 

A területünk szirtterületén általam gyűjtött őslénytani 

anyag feldolgozását, mely czélra az erdélyi nemzeti múzeum 

által is Kolozsvárott különös támogatásban részesültem, a 

rajzlapokra való tekinte bői egy további külön munkának 

kell fenntartanom. 



224 

Betrachtung ciné grosse Mán nigfaltigkeit geologischer Er- 

scheinuugen darbieten, welcke durck Specialstudien erschlos- 

sen, in einer systematiscker Gliederung und kartographi- 

scken Darstellung ein grosses Interessé gewinnen werden. 

Wenn ick mir erlaube sckonjetzt die geringen Erfolge 

meiner Beobachtungen, die ick in dem vorliegenden Terrain 

gesammelt habé, in diesen Zeilen dér Oeffentlichkeit zu 

übergeben, so gesckieht dies in dér besten Absicht, tkcils 

um die Aufmerksamkeit im Allgemeinen auf jene Bildungen 

dieses Terrains zu lenken, welcke bis nun weniger beack- 

tet wurden, kauptsacklish aber um dér Abtragung meiner 

Schuld nackzukommen, zu welcker mick die anregende Auf- 

munterung meines kockgeekrten Freundes Herrn Dr. Jósét' 

von Szabó in Budapest, sowie die Unterstützung, welcke mir 

von Seite dér ungariscken geologischen Gesellsckaft zu Tkeil 

wurde, dankbarst verpfliehtet. 

Die Bearbeitung des palaontologiscken Materials, wel- 

ckes ick dem Klippengebiete unseres Terrains aufsammelte, 

wozu wir ron dem siebenbürgiscken Landesmuscum zu Klau- 

senburg eine besondere Unterstützung zu Tkeil wurde, muss 

ick mir dér Zeicknungen wegen, bis auf Weiteres für eine 

Specialarbeit vorbekalten. 

Auch ergreife ick diese Gelegenkeit mit Vergniigen, um 

den Herrn Bálint von Kiss Gutsbesitzer in Magyar-Igen, 

Thaddeus Weiss Bergkauptmann in Zalatna, Sámuel Pálfy 

Bergverwalter in Abrudbánya, Philipp Jákob Kremnitzki 

Einfakrer in Verespatak und dem reformirten Collegium in 

Nagy-Enyed für die gastfreuudlicke Aufnakme und Unter- 

stützung, welcke mir durck dieselben zu Tkeil wurde, mei- 

nen ergebensten Dank auszusprechen, insbesondere meinem 

Freunde und altén Sckemnitzer academiscken Collégén, dem 

unevmüdeten Forscker Herrn Professor Kari von Herepey in 

Nagy-Enyed, in dessen Gesellschaft ick einen Theil meiner 

Wanderungen zubrackte. 
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Örömmel ragadom meg egyúttal az alkalmat, hogy a 

vendégszerető fogadtatás és támogatásért legnagyobb bálá¬ 

mat fejezzem ki Kis Bálint magyar-igeni földbirtokos, Weiss 

Táddé zalatnai bányakapitány, Pálfy Samu abrudbáuyai bánya 

igazgató, Kremnitzki Fülöp Jakab verespataki bányamérnök 

uraknak, úgy a nagy-enyedi református Collegiumnak, legfő- 

képen pedig Herepey Károly tanár urnák, barátom és régi 

selmeczi akadémiai kartársam, a fáradhatatlan kutatónak, 

kinek társaságában töltöttem el vándorlásom egy részét. 

A terület, melyen kutattam, mint e czimből is kitet¬ 

szik, főleg az erdélyi érczbegység keleti szélén van, mely 

alatt azon hegység értendő, mely a Maros folyó völgyéből 

az Aranyos és Ompoly völgyek között annak jobb partján 

emelkedik. Éjszakról az Aranyos, keletről pedig a Maros 

völgye határolja és ezen völgyek föl magasló begyeinél kez¬ 

dődik. 

Délfelől az Ompoly folyása jelöli, nyugatnak pedig 

Zalatua, Abrudbánya és Topánfalva házsorai mellett húzó¬ 

dik el. 

Hogy azon geologok részére, kik ezen területet hasonló 

szempontból akarják megismerni, pontosabban megjelöljem, 

itt röviden közleni íogom azon irányokat, melyeken halad¬ 

tam és a melyeken vittem véghez észleleteimet. Előre kell 

bocsátanom, hogy az idősebb mészképződmények legérdeke¬ 

sebb központi vonulatát, melyre csak egyes helyeken talál¬ 

tam, a nagy nehézségek következtében, melyekkel ezen vi¬ 

déken a korlátolt eszközökkel rendelkező és huzamos tar- 
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Das Terraiu meiner Beobaclitungen íiimmt, wie sclion 

dér Titel angibt, haupsacklick den Osrtand des siebenbür- 

gischen Erzgebirges ein, unter dem hier jenes Gebirge ver- 

standen wird, welches sich aus dér Thalebene des Maros- 

Flusses, zwischen dem Aranyos und Ompoly-Thale, an des- 

den rechten Ufer erkebt. lm Nőiden wird dasselbe von dem 

Tbale des Aranyos, im Üstén von jenem des Maros-Flusses 

begranzt und beginnet mit dem ansteigenden Gebirge dieser 

Tkaler. 

lm Silden ist dasselbe durch den Verlauf des Ompoly 

bezeicknet, gégén Westen wird dasselbe ohngefabr von dem 

Strassenzuge Zalatna, Abrudbánya, Topánfalva begranzt. 

Um fiir jene Geologen, welclie dieses Terrain in glei- 

cber Absicht kennen lemen wollen, genauer zu bezeichnen, 

erlaube ich mir, hier diejenigen Ricktungen im Kurzen aus 

zugeben, welcbe ich eingeschlagen und auf welche sich 

meine Beobaclitungen bezieken. 

Im vorkinein muss ich bemerken, dass die bei weitern 

iuteressanteste, centrale Aufbruchslinie dér alternen Kalkbil- 

dungen, die ich nur an eiuzelneu Localitáten keimen lernte, 

wegen dér grossen Schwierigkeiten, die sich in diesem Lan- 

destheile dem zum langeren Aufenenthalte angewiesenen 

Geologen, wenu er uicht mit ausgiebigen Mitteln dotirt ist, 

entgegenstelleu, nur unvollstiindig durckforsckt werden konnte. 

Von Nőiden in dasselbe kommend, schlug ich meinen 

Weg von Torda aus in das Aranyos-Thal ein und gelangte 

bis. Borév, von wo aus ich die am linken Aranyos-Ufcr lie- 

gende Kalksteingruppe des Tordai erdő bestieg und das in 

die krystallischen Schiefer einschneidende Jurathal besuchte. 

Durch das bei Borév am rechten Aranyos-Ufer miin- 

deude Thal von Toroczko, erreichte ich diesen Olt, von wo 

aus theils die unteren Parthien dér Toroczkoer Mulde, theils 

die hohen Bergketten, welche diese im üstén und Westen 

umschliessen nach verschiedenen Richtungen verquerte, so 
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tózkodásra utalt geologobnak szembe kell szállani, nem ku¬ 

tattam át teljesen. 

Éjszak felől megérkezve, Tordáról indultam ki az 

Aranyos völgyébe és Borévig jutottam, honnan az Aranyos 

balpartján fekvő tordai erdő nevű mészkőcsoportot másztam 

meg és fölkerestem a kristályos palákba bemetsző Jura völgyet. 

Az Aranyos jobb partjára Borév mellett nyíló torocz- 

kói völgyen át Toroczkóra értem, honnan részben a to- 

roczkói teknő alsóbb részleteit, részben pedig azon magas 

hegylánczokat, melyek ezt kelet és nyugat felől zárolják, 

különböző irányokban keresztül jártam, nemkülönben nyu¬ 

gatnak a Szilás- és Havaspatak völgyeken és a bedellői 

szakadékon (románul Bedeleu) át több ízben különböző irá¬ 

nyokban a Muntiele Bedelului hegyvonulatot másztam meg. 

Keletnek a Fehér- és Várpatak völgyeiben, a Székely-, 

Hoszu- és Malomkő mészvonalait, igy Hidas és Csegez felé 

azoknak déli lejtőit jártam be. 

A gyertyánosi (rom. Valicsoara) szakadékon át Nyir- 

mezőre (rom. Pojana) értem, honnan az Oláh Rákos völ¬ 

gyének egy részén (valamint Vládháza — románul Kakova — 

környékén) haladtam keresztül. 

Nyirmezőről nyugati irányban a Valié Inselului hoszu völ¬ 

gyén annak záródásáig jártam, nyugatról a Dialu Tarcheului és 

keletről a Pilis (rom. Plesa Rimecziului) magas hegyvonu 

latai között és ez utóbbin a vízválasztón mentem át, mely 

a hegységből mélyen eredő Valia Gyógyulni és V. Inselului 

völgyet választja el, hogy a Boka Rimecziu’ui hoszu hegy¬ 

hátának déli lejtője hoszában Fel Gyógyra (rom. Zsoaji) ér¬ 

jek ; ezen fárasztó ut csak gyalogszerrel ejthető meg. 

Fel Gyógyról a keleti szegély hegység geologiailag 
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westlich durcli clie Thaler des Szilás und Havaspatak und 

die Schlucbt von Bedellö (rom. Bedeleu) ; erstieg zu üftcren 

Mablen den Bergzug dér Muutiele Bedeleului nacb mebreren 

Richtungen 

Ira Osten wurdeu die Thaler des Fehér- und Várpatak 

begangen, sowie dér Kalkzug des Székelykő, Hosszukő und 

Malomkő und dérén östliche Abfalle gégén Hidas und 

Csegez. 

Durcb die Schlucbt von Gyertyános (rom. Valicsoara) 

gelaugte icb nacb Nyirmező (rom. Pojana), von wo aus ein 

Theil des Tbales von Oláh-Rákos, sowie die Umgebung von 

Vládháza (rom. Kakova) begangen wurde. 

Von Nyirmező durcbwanderte ich in westlicher Rich- 

tung das lángé Thal des Valie-Inselului bis zu dessen Ur- 

sprung zwiscbeu den bobén Bergztigen des Dialu-Tarcbeu- 

liu westlic'i und dem Pilis (rom. Plesa Rimecziului) östlich, 

und tiberscbritt die Wasserscbeide am letzteren, welche das 

tief aus dem Gebirge kommende Thal des Valie-Gyogyului 

und V.-Iuselului trennt, um lángs dem südwestlichen Ab¬ 

falle des lángén Bergriickens Boka-Rimecziului nacb Fel- 

Gyogy (rom. Zsoaji) zu gelangeu. Diese anstrengende Tour 

kaim nur zu Fuss gemacht werden. 

Von Fel Gyógy erreicbte icb das Dorf Csíiklya (rom. 

Csétja), ebien dér geologisch iuleressantesten Punkte des 

Ostrandgebirges; dér wandernde Geologe hitte sich aber, das 

Innere dieser Wildnisse, namlicb auf laugere Dauer, obne 

binreicbendem Proviant zu betreten, obne diesem ist er, trotz- 

dem Ueberfluss an grossartigeu Naturscböubeiten und geolo- 

gischen Stoff zűr Verdauung, dennocb dem Verhungern preis- 

gegeben. 

Das Thal von Csáklya verfolgte icb iiber die Felsen- 

klause an dér Syndjeczava und Tikujata bis zu seinen Ur- 

sprüngen an dér 1236 Meter hőben Piatra-Csaki ebenso 

wurde ein Theil des Valie-Csetjiczi begangen. 
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egyik legérdekesebb pontjára, Csáklya (rom. Csétja) falura 

értem; a vándorló geolog azonban óvakodjék e rengeteg 

belsejébe hatolni huzamosabb időre elegendő élelmiszer nél¬ 

kül, mert enélkül, jóllehet bőviben van a nagyszerű termé¬ 

szeti szépségeknek és a iölemésztésre váró geológiai anyag¬ 

nak, mégis áldozatául esik az éhenhalásnak. 

A Csáklya völgyét a Syndjeczava és Tikujata szikla¬ 

zárain át eredetéig, az 1236 méter magas Piatra Csákiig 

követtem, szintúgy bejártam a Valié Csetjiczi egy részét. 

Csáklyától utamat Fazset, Impregsor maré és mikuu 

keresztül délnyugati irányban lefelé a hoszu Valié Gá!di 

írom. Gelzi) völgybe vettem és fölfelé haladva a Valié Gál¬ 

áiról fölértem az impozáns sziklazárra, mely a Piatra Kapri 

hatalmas mészvonulatát töri keresztül és a melyet éjszak¬ 

kelet felől a Piatra Csáki ural, hova a Valié Gáláiról 

értem 

Csáklyáról Benedek, Mindszent és Alsó-Gáldon át 

Krakkóhoz (rom. Krikeu) érve, innét a Krajova és Krakkó, 

Praju Borzsisor közötti hoszu hegyhátakat a kecskekő felé 

jártam be, hogy végre Magyar-Igeu és Sárd vidékét bejárva, 

Magyar-Igenből kiindulva Boros-Bocsárdon át az 1083 méter 

magasan a Maros völgyet uraló Kecskekőt mászam meg. 

Mivel az Ompoly völgye Sáráról kiindulva a keleti 

szegély hegy vonulatát egész szélességében átszeli, érdekem¬ 

ben állott, hogy annak képződményeit ezen keresztszelvény¬ 

ben megvizsgáljam. 

E helyről ezen völgyön át egész Zalatnáig jutottam 

és innen éjszaki irányban Dimbu felé a Valié Fenesului 

völgyei ismerkedtem meg. 

Továbbá a zalatnai utón a Dialu marén át az abrud- 
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Von Csáklya schlug ich meine Wanderung iiber (len 

Fazset, Impregsor maré und miku in südwestlicher Richtung 

hinab in das lángé Thal von Valie-Gáldi (rom. Gelzi) ein, 

welches ich aufwárts bis zu dér imposanten Felsenklause, 

welche den gewaltigen Kalkzug des Fiatra-Kapri durch- 

bricht und nordöstlich von dem Piatra-Csáki beherrscht 

vvird, verfolgte, welchen ich aus dem Valie-Gáldi bestieg. 

Ueber Benedek, Mindszent und Alsó-Gáld erreichte ich 

von Csáklya aus Krakkó (rom Krikeu), v n wo aus ich den 

lángén Bergrttcken zwischen den Thalern von Krajova und 

Krakkó, Plaju-Borzisor, gégén den Ketskekő beging, um 

eudlich von Magyar-Igen aus, über Boros-Bocsárd den 1083 

Meter hőben das Maros-Thal beherrschenden Ketskekő zu 

besteigen und die Gegend von Magyar-Igen und Sárd zu 

begehen. 

Nachdem das Thal des Ompoly von Sárd aus den 

Gebirgszug des Ostrandes in seiner ganzen Breite quer 

durchschneidet, so lag es in mernem Interessé, die Bildun- 

gen desselben in dieser Verquerung zu beobachten. 

Ich nahm daher meinen Weg durch dicses Thal bis 

Zalatna, um von hier aus in nöidlicher Richtung das Thal 

des Valie-Fenesului gégén den Dimbu kennen zu lemen. 

Ferner verquerte ich die folgendcn Bildungen auf dér 

Strasse v^n Zalatna über den Dialumare in das Thal von 

Abrudbánya. 

Von Verespatak aus durchstreifte ich das östlich ge- 

legene Terrain, an die Ursprünge des Valié Gyogyului und 

verquerte die Bildungen desselben durch das Thal von Bú¬ 

csúm von seinen Ursprungen am Negrilasza und Korabia 

bis zűr Mündung des Valie-Cserbului im Abrudthale. 

Mán kanu innerhalb dieses Terrains, welches einen 

Fláchenraum von ungefáhr 25 Quadratmeilen einnimmt, zwei 

Gebirgszüge unterscheiden, u. zw. einen östlichen oder den 
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bánjai völgyig' a következő képződményeket jártam keresz- 

tül-kasul. Verespataktól a keletre fekvő területen húzódtam 

a Valié G-yogyului eredeténél és átkutattam annak képződ¬ 

ményeit kezdeténél a Búcsúm völgyén át Negrilarza és Ivo- 

rabia mellett egész a Valié Cserbului nyílásáig az Abrud- 

völgyben. 

Ezen terülelen belől, mely közel 25 négyszögmértföld 

nagyságú, két begyvonulatot kiilönböztetbetni meg és ugyan 

egy keletit, vagy az érczhegység tulajdonképeni szegélyét 

és egy nyugatit, vagyis az éfczvezető begyvonulatot. 

Az elsőt, melynek főiránya DNy-tól ÉK-nek balad 

a székelykő, Pilis, Piaira Csáki, Piaira Kapri, Vurou Tur- 

kului és a Dimbu kiemelkedő pontjai jelölik éjszakról dél¬ 

nek és ormain mészkőképződmények vannak. 

E hegyvonulat alakja igen bonyolódott, mert jóllehet 

annak legmagasabb pontjai DNy-tól ÉK-nek húzódnak, még¬ 

sem alkotja az Aranyos és a Marosba ömlő vizek választó¬ 

ját, hanem keresztül szelve van mély szirthasadékban azon 

patakok által, melyek az érezbordó begyvonulatokból eredve, 

a felföldet ezen és a szegélybegység között nedvesítik. 

A szirtbasadékokból kilépő patakok mély völgyeket 

alkotnak, melyek koszura nyújtott hegyhátakkal egymástól 

elválasztva délkeleti lefolyást mutatnak és az itt fekvő 

helységek a hegyhátnak föl a magasig löszszel boritott déli 

lejtőin sok é3 jó bort termelnek. 

Jóllehet, ha a távol képét szemlélendő magasra má¬ 

szunk, a szegélyhegység tarka zűrét mutatja minden irány¬ 

ban a mészkúpoknak, mégis minden jó térképből — a 

menyire ezt a természetben is csekélyebb távolokban kive¬ 

hetni — látható, hogy a sok kúp bizonyos sorok szerint 
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eigentlicken Ostrand des Eizgtbiiges und cinen westlicken 

oder erzführenden Gebirgszug. 

Dér erstere, welclier seiner Hauptrichtung nacb, von 

SW nacb NO verlaufi, ist durcb die eminenten Punkte des 

Székelykő Pilis, Piatra-Csáki, Piatrakapri, Yurou Tnrkului 

und Dimbu von Nord nacb Síid bezeicbnet, dérén Gipfel 

Kalksteinbildunaen einnehmen. Die Configuration dieses 

Gebirgszuges ist eine gar verwickelte, denn obwobl derselbe 

mit seinen höchsten Höhen einen Verlauf von SW nach 

NO besitzt, so bildet er dennocb den Wassertheiler zwiscben 

den in den Aranyos und Maros fallenden Wassern nicht, 

sondern er wird von den Backen, welclie an dem erzführen¬ 

den Gebirgszuge entspringen uud das Hocbland zwiscben 

diesem und dem Landgebirge durchfliessen, in tiefen Fels- 

klausen quer durcbscbnitten. 

Diese Bache bilden nacb dem Austritte aus den Fels- 

klausen tiefe Thaler, welche durcb langgezogene Bergriicken 

von einauder getrennt einen slidöstlicben Verlauf nelimen; in 

diesen Tbalern liegeu Ortscbaften, welclie an den südlichen 

Abhangen dér Bergriicken, die bis liock binauf mit Lösz be- 

deckt siiul, vielen und guten Wein bauen. 

Obwobl nun das Randgebirge, welches, wenn mán 

llöhenpunkte besteigt, die eine Fernsickt gestatten, ein bun- 

tes Gewirre von Kalkkuppen nacb allén Richtungen erbli- 

cken lilsst, so zeigt dennoch jede gute Karte, wie sicb dies 

aucb in dér Natúr auf kurze Distauzeu wabrnebmen lasst, 

dass diese Kuppen zu gewissen Reiben angeorduet sind, die 

so ziemlich paralell miteinander von Siidwest nacb Nordost 

verlaufen. 

Mán kann zwei Reiben unterscheiden, wovon die west- 

licbe jene dér östlichen an Höhe iibertrifft, eine dritte Reihe 

kann mán, und zwar sclion au den ausseren Gebirgs-Ab- 

íiillen gégén die Thalebeue des Marosflusses in Form ein- 

zelner Kalkklippeu beobacbten. 
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van rendezve, melyek közel párhuzamosan egymással dél¬ 

nyugatról éjszakkel etilek haladnak. 

Két sort különböztethetünk meg, melyek közül a nyu¬ 

gati a keletit magasságban túllépi, egy harmadik sort pe¬ 

dig már a legszélsőbb hegylejtőkön a Marosfolyó völgye 

felé egyes mészszirtek alakjában észlelhetni. 

A második vagy érezvezető hegyvonulat (az itt figye¬ 

lembe vett területen) a Zalatna és A'orudbánya közötti ut- 

nyereggel a Dialu mare-n kezdődik és legmagasabb hátai- 

vel, melyek egyúttal az Aranyos és a Marosba ömlő vizek 

választói, a Körabia és a Negrilas án át éjszakkeleti irány¬ 

ban húzódik tova; ez utóbbi magaslattól éjszak felé tart, 

és ezen irányt Zsamenáig megtartja, mely csomóponttól nyu¬ 

gati vonulatban elágazik, Rusinoszán át - Verespataktól 

keletre — elterül és az Aranyos völgyébe lejt, a keleti ág 

azonban a Pojaniczán keresztül húzódik Kolczu Csora- 

urduig Oifenbáuyától délre. 

A két hegyvonulat, nevezetesen a keleti szegély és az 

érezvezető között, egy hegyes fennsik terül el, melyet a 

Valié Gáldi, Valié Gyógyului, Magosului és Ponorului völ¬ 

gyek szelnek át. 

A hegyvonulal legmagasabb kúpjait, melyek meghalad¬ 

ják a szegélyhegységet, eruptív kőzetek alkotják. 

Mindkét hegyvonulatunk tehát külön jellegekkel bir. 

A szegély hegységet mészszirtek jellegzik, melyek rész¬ 

ben összefüggő sziklatömegekben, részben elkülönített szirt- 

részletekben, de^egyes sziklákban is úgy a legnagyobb ma¬ 

gasságot is elérik, mint mély völgyekben is megjelennek, 

hol szűk szirtbasadékokat alkotnak, melyekben a vizek be- 

ágyazvák, és vagy az ifjabb képződményekből, eruptív tö- 
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Dér zweite oder erzführende Gebirgszug beginnt (in 

dem bier in Betrachtung stehenden Terrain) an dem Stras- 

sensattel zwischen Zalatna und Abrudbánya mit dem Dialu- 

mare und verlauft mit seinem höchsten Rücken und zugleicb 

Wasserscbeide zwischen den Wassern. welcbe in den Ara¬ 

nyos- und Maros-Fluss fallen iiber den Korabia und Negri- 

lasza in nordöstlicber Ricbtung; an dem letzteren Höhen- 

punkte nimmt derselbe eine nördlicbe Ricbtung an, um die¬ 

selbe bis au die Zsamena zu behalten, von welchem Knoten- 

punkte sich ein westlicher Zug abzweiget um über die 

Rusinosza östlicb von Verespatak zu verlaufen und in das 

Aranyos-Tbal abzufallen, dér östliche Zweig aber verlauft 

über die Pojanicza bis an den Kolczu Csoranului siidlich 

von Otfenbánya. 

Zwischen den beiden Gebirgszügen, niimlicb dem des 

Ostrandes und dem erzführenden, befindet sich ein bergiges 

Hocbland, welcbes von den Thalern des Valié Gáldi, Valié 

Gyogyului, Magosului und Ponorului durcbscbnitten wird. 

Die höchsten Kuppen dieses Gebirgszuges, welcher 

das Raudgebirge an Hőbe übertrifft, werdeu von Eruptiv- 

gesteinen eingenommen. 

Beide Gebirgszüge unseres Terraines besitzen somit 

einen verscbiedenen Charakter. 

Das Randgebirge cbarakterisirt sich durcb Kalkklippeu, 

welcbe tbeils in zusammenhangeoden Felsmassen, tbeils 

isolirten Felsparthien, tbeils aucb einzelnen Felsen sowobl 

die höchsten Hőben einnehmen, tbeils in tiefen Thalpunk- 

ten auftreten, wo sie dann enge Felsspalten bilden, durcb 

welcbe sich die Wüsser ibren Weg gebabnt; sie ragén ént 

weder aus den jüngeren Gebilden, wie Eruptivmassen ber- 

aus, oder erscheinen auf alteren Biblnngeu scbollenartig 

aufgelagert, den grössten Tbeil dieses Gebirgszuges aber 

nehmeu Sandstein, Mergel und Conglomerate ein. 
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megekből emelkednek ki, vagy az idősebb képződményekre 

hullámszerűen telepedve tűnnek elő; e hegyvonulat legna¬ 

gyobb része azonban Homokkő, Márga és Conglomerátból áll. 

Az idősebb képletekhez tartozó mészképződmények 

idősebb eruptív kőzetekkel társulnak, mig a homokkőte- 

rületekeu, mint a következőkben kimutatom, még ifjabb 

eruptív kőzeteket is észleltem. 

A keleti szegélyhegység egész vonulatát, mint már 

megjegyeztem, hosszú keresztvölgyek szelik át, melyek vizei¬ 

ket a hegység tengelyéhez közel merőleges irányban a Maros 

folyóba öntik és keresztül hatják a hegységnek ezekkel 

átalában párhuzamosan csapó képlet tagjait, miért is kitűnő 

alkalmat nyújtanak stratigrapkiai tanulmányokra. 

A nagyobb terjedelmű hoszvölgyek közül a toroczkói 

koszura nyújtott teknő, a Valié Inselului és a Valié Galdiczi 

felső lefutása említendők. 

Az érezvezető hegyvouulat jellegéhez kevésbbé tartoz¬ 

nak a hegység gerinezét alkotó, határozott irányban kifeje¬ 

zett sorok szerint elrendezett hegycsúcsok, hanem inkább az 

átalában hegyes vidékek közel egyenlő magas homokkő¬ 

hegyekkel, melyek jobbadán kúp vagy dombalakuak, me¬ 

lyeknek csúcsai gyakran egyes csoportokban vagy magá¬ 

nosán fellépő ifjabb eruptív kőzetekből állanak, melyek 

nemcsak ezen hegység legmagasabb csúcsait alkotják, ha¬ 

nem még a völgyek mélyén is, mint áttörések a homokkő¬ 

területen, megjelennek. 

Az érezvezető hegységnek itt tekintetbevett részei in¬ 

kább egy tömeges hegységet alkotnak, mely sugárszerü ta- 

gosultsága által a benne fakadó vizeket minden irányban 

szétküldi. 

17 
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Die Kalkbildungen, welche filteren Formationen ange- 

hören, sind mit, filteren Eruptivgesteinen vergesellschaftet, 

wahrend in den Sandsteingebieten, wie ich im Folgendem nach- 

weisen werde, aucli Eruptivgesteine jiingeren Alters von 

mir beobachtet wnrden. 

Dér ganze Zug des östlichen Randgebirges \vird; wie 

ich schon bemerkte, von lángén Querthalern durchbrochen, 

die ihre Wasser dem Mar osfl üsse zufiihren, aucli besitzen 

allé aus demselben entspringenden Wasser eine zűr Gebirgs- 

achse beinahe senkrecliten Verlauf und verqueren die mit 

dieser, im Allgemcinen paralell streichenden Formations- 

glieder, welche das Gebirge zusammensetzen, deshalb bieten 

sie vorziigliche Anhaltspunkte für stratigraphische Studien. 

Von Langentlialern, welche eine grössere Ausdehnung 

besitzen, sind die langgezogene Mulde von Toroczko, dér 

obere Verlauf des Valie-Inselului und jenes des Valié Gal- 

diczi zu nenncn. 

Dér erzftihrende Gebirgszug charakterisirt sich weni- 

ger durch deutiich nach einer bestimmten Richtung aus- 

gesprochene, in Reihen angeordnete Berggipfel, welche dem 

Kamme eines Gebirgszuges eigen sind, als durch ein durch- 

aus gebirgiges Teriain mit beinabe gleich hőben Sandstein- 

bergen, die meist eine kegel- oder domförmige Form besitzen, 

dérén Kuppen hanfig aus, in Gruppén oder einzeln auftreten- 

deu jiingeren Eruptivgesteinen besteheu, welche nicht nur 

die höchsten Spitzen in diesem Gebirge einnehmen, sondern 

aucli in den Tiefen dér Thiiler als Durchbrüche in dem 

Sandstein-Terrain erscheinen. 

Das erzfiihrende Gebirge gestaltet sich, in dem hier 

in Betrachtung stehenden Theile desselben, mehr zu einem 

Massengebirge, welches durch seine radiale Gliederung die 

Wasser, welche in demselben entspringen, nach allén 

Richtungeu eutsendet. 
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Annak középpontja Verespataktól keletre azon területre 

esik, mely a Detunata, Cseresen, Murgea, Cicera és az 

1240 méter magas Rusinosza eruptív kúpja által van jelölve. 

Éjszaknak mind a két hegységet az Aranyos folyó átszeli. 

A szegélyhegység folytatásaként az Aranyos völgy 

innenső oldalán azon mészvonulatot tekinthetjük, melyet Tor- 

dától nyugatnak a Hesdat patak tör át, mely a Roppand 

és Túr hasadékaiban megjelenve végre a Maros és Szamos 

közötti vízválasztó ifjabb képződményei között eltűnik. 

Az érezvezető hegység azonban az Aranyoson innen 

a Muntjele maré kristályos hegységére támaszkodik és ott 

jellegét veszti. 

Délfelé a szegélyhegység délkeleti irányban, legmaga 

sabb déli pontjától az előtte fekvő területen a Dimbut kö¬ 

veti és követhetni azt Galacz és Fenes mészrészletein át 

Zalatna, Cseh, Erdőfalva, Bakonya és Mádától keletnek. 

Az érezvezető hegység folytatása pedig, az előbbeni 

kiindulási p Htunktól a Diáin marétól Zalatna és Abrudbánya 

között déli irányban, a Fehér-Körös és a Maros közötti 

vízválasztót alkotva a Grohorel, Runkulecz, Duba magas¬ 

latai által Herczegánytól éjszakkeletnek, a Zsamena által Fü- 

zesdtől és Hajtótól keletnek Nagyág mellett jelöltetik és itt 

déli elteriilésében az úgynevezett Csetrási hegységet alkotja. 

Jóllehet az általam különlegesen megvizsgált területre 

egy meglehetősen gazdag régiebb és újabb irodalom vonat¬ 

kozik, az legtöbbnyire az arany területet és eruptív kőzete¬ 

ket tárgyalja, az üledékes képződményekre vonatkozólag 

azokban jobbára régi észleletek foglaltatnak, azért a jelen 

értekezésben, mely saját tapasztalatokon alapszik, csak a 

megegyező adatokban történik hivatkozás. 
17* 
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Dér Centralpunkt desselben falit östlich von Veres - 

patak in jenes Terrain, welches durch die Eruptivkegel dér 

Detunata, Cseresen, Murgea, Cicera und dér 1240 Meter 

holien Rusinosza bezeichnet ist. 

lm Norden werden beide Gebirge von Aranyos-Flusse 

durchschnitten. 

Als Fortsetzung desselben lassen sicb jenseits des 

Aranyos-Thales und zwar des Randgebirges, jener Kalkzug, 

welcher westlicb von Thorda von dem Hesdat-Bacbe durch- 

brochen wird, in den Schluchten von Roppand und Túr er- 

scbeint, urn endlich unter den jüngeren Bildungen dér 

Wasserscheide zwiscben dem Maros- und Szamos-Flusse zu 

verscbwinden. 

Das erzfiihrende Gebirge aber leknt sicb jenseits des 

Aranyos an das krystallinische Gebirge des Muutjele maré 

und verliert dórt seinen Charakter. 

Gégén Síiden setzt das Randgebirge, von seinem höck- 

sten síidlicben Punkte in dem vorliegenden Terrain, dem 

Dimbu, in südwestlicber Richtung fórt, und lasst sicb durch 

die Kalkpartien von Galacz und Fenes östlich vuii Zalatua, 

Cseh, Erdőfalva, Bakonya und Máda verfolgen. 

Wahrend dem die Fortsetzung des erzführenden Gebir- 

ges, von unserem friiberen Ausgangspunkte dem Dialu maré 

zwiscben Zalatna und Abrudbánya in stidlicher Richtung, 

die Wasserscheide zwiscben dem weisseu Körös und Maros 

bildend durch die Höhenpunkte des Grohosel, Runkulecz, 

Duba nordöstlich von Herczegány, des Zsamena östlich von 

Ftizesd und Hajtó bei Nagyág bezeichnet ist und hier in 

seiner südlichen Erstreckung das sogenannte Csetráser 

Gebirge bildet. 

Obwohl über das Terrain, auf welches sich meine 

Beobachtungen speziell beziehen, eine ziemlich reiche altere 

und neuere Literatur vorbanden ist, so bebandelt sie meist 

die Eruptivgesteine und den Golddistrikt, die Sedimentar- 
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Értékes adatukat tartalmaz Hauer és Stuche „Geologie 

Siebenbiirgens“ czimü müve, továbbá Fr. v. Hauer földtani 

átnézeti térképe az osztr. magy. birodalomnak Posepny F. 

újabb közleményei után, de ezek mégis lényegesen eltérnek 

vonatkozással bizonyos üledékes képződmények képlethely¬ 

zetére, mint az észleleteim követéséből kitetszik. 

Ha a szegélyhegység mészképződményeinek éjszaki ré¬ 

szével, nevezetesen a Toroczkó me'lettiekkel kezdem meg 

értekezésemet, úgy annak környezetén a következő viszo¬ 

nyok vannak. 

A toroczkói teknőt, melyben Toroczkó, Szt-György, 

Bedellő és Gyertyános helységek feküsznek, ismeretesen 

egy magas hegyfal zárja be, mely délről Gyertyánosnál 

(rom. Valicsora) a vizeknek csak egy szlik sziklahasadékon 

át enged lefolyást, mig éjszaknak a meglehetősen öszeszo- 

rult toroczkói völgy az Aranyos folyó felé nyilik. 

A nagy Melaphyr-tömzs, mely Borév és Várfalva kö¬ 

zött az Aranyos folyó által áttöretik, Borévnél elágazik, azaz 

az Aranyosba lejtő toroczkói völgyet két oldalról kisérő 

hegy vonulatok részben Melaphyrből állanak, melyen a leg¬ 

magasabb pontokat alkotó mészképződmények nyugosznak. 

így keletnek a Székelykő, Hosszukő, Malomkő és a 

Csetatje, nyugotnak a hegyvonulat, mely a térképen Munt- 

jele Bedeului révvel van jelölve, ez utóbbit jobban bemet¬ 

szik a Valié Bedeleului, a Szilás és Havaspatak szakadékai 

és völgyei, mi * a nyugatiban csak a rövid Várpatak tá¬ 

madja meg a Melaphyrt és a mészképződményeket és a 

mélyebben fekvő Fehérpatak hoszabb lefolyással bir. 
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bildungen anbelangend, finden sich in derselben meist altere 

Anschauungen vertreten, daliéi- sicli auf dieselbe in dér 

gegenwartigen Abhandlung, welcíie sich auf eigene Betrach- 

tungen gründet, nur bei einscblagigen Daten bezogen wird. 

Werthvolle Daten entbaltet die „Geologie Siebenbiir- 

gens“ von Hauer und Stache, ferner die geologische Ueber- 

sicbtskavte dér österr. ung. Monarcbie von F. v. Hauer nacb 

den neueren Mittheilungen von F. Pusepny da babén sich, 

wie aus dem Verfolge meiner Beobacbtungen ersichtlich 

wird, bezüglich dér Formationsstellung gewisser Sedimentar- 

bildungen, bedeut-nde Abweicbungen ergeben. 

Wenn ieb mit dem nördlichen Tbeile dér Kalkgebilde 

des Randgebirges, námlich jener von Toroezkó beginne, so 

ergeben sich für dessen Umgebung folgende Verháltnisse. 

Die Mulde von Toroezkó, in welcher die Ortscbafien 

Toroezkó, Szt. György, Bedellő und Gyertyános Hegen, wird 

bekanntlich von einem hőben Gebirgswall umschlossen, 

welcher im Síiden bei Gyertyános (rom. Valicsora) den 

Wássern nur durch eine enge Felsenspalte den Abfluss 

gestattet, wabrend sich im Norden das ziemlich eingeengte 

Thal von Toroezkó gégén den Aranyos Fluss öffnet. 

Bei Borév verzweiget sich dér grosse Melaphyrstock, 

welcher zwiseben Borév und Várfalva vöm Aranyosflussc 

durchbrochen wird, das heisst die Bergzüge, welche das in 

den Aranyos fallende Thai von Toroezkó zu beiden Seiten 

begleiten, besteben tbeilweise aus Melaphr, auf welchem die 

Kalkbildungen, welche die höcbsten Punkte einuehmen, 

ruhen. 

So im Osten dér Székelykő, Hosszukő, Malomkő und 

die Csetatje, im Westen dér Gebirgszug, auf dér Karte 

Muntjele-Bedelcului benannt; in den letzteren schneiden die 

Scbluchten und Thaler des Valié Bedeleului, des Szilás und 
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Minden előttem ismeretes miiben és földtani térképe¬ 

ken a toroczkói hegység1 mészkövei a Jura-képlethez szá¬ 

míttatnak. 

De több Ízben teljes, másszor pedig közeli biztosság¬ 

gal állíthatni, hogy itt különböző képletekhez tartozó mész- 

képződményekkel van dolgunk. 

Az itt föllépő mészköveknek és pedig a nyugati hegy¬ 

vonulathoz tartozóknak egyrészt táblaszerüen szakadozva 

kristályos palakőzeteken telepedik és palás szerkezetűek, sötét 

vagy világos színben, meglehetősen sűrű szemcsés kirstá- 

lyos halmazban, Calcit erekkel áthatva, teljesen hasonlíta¬ 

nak imitt amott kelet Erdély werfeni paláihoz és gyakran 

szürke Dolomitos mészszel társulnak. 

Ezen mészköveket észlelhetni Borév mellett az Aranyos 

balparti vízmosásaiban, hol a tordai erdőn át Peterd felé 

emelkedik az ut, úgy a toroczkói teknő egész nyugoti hegy¬ 

vonulatában és innen tovább déli irányban a Valié luselului- 

ban Pilisig, leginkább pedig mindenütt ott, hol kristályos 

palakőzetek megjelennek. 

Ezen mészköveken kívül még vörös és vöröses-barnás 

brecia-szerü mészköveket is észlelhetni, melyek néha veres Por- 

phyr darabkákat vezetnek és legkatalmasabbau és legtisztáb¬ 

ban kifejlődvék Borév fölött az Aranyos balpartján az u. n. 

tordai erdő hegycsoportjánál; ettől az Aranyoson átcsapnak 

déli és hasonló irányban a toroczkói tekuő nyugati hegyia- 

lának hátával. 

Ezen mészkövek Mangáuérczekkel társulnak, melyeket 

a tordai erdőben ismertem fel, hol is kutatnak azokra, elő¬ 

fordulnak ott a Barnakő (Mangansuperoxyd) alakjában tömzs- 

szerüeu a mészkőben és a mint észleltem, elég jól fizető 
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Havaspatak tiefer ein, wahrend in den östlichcn, nur dér 

kurze Várpatak in den Melaplnr und die Kalkbildungen 

eingreift und dér tiefer Heger.de Fehérpatak einen lángeren 

Verlauf besitzt. 

In allén Werken und auf den geologischen Karten, 

die mir bekannt wurden, sind die Kalksteine des Torocz- 

kóer Gebirges, a Is zűr Juraformation gebörig aufgeführt. 

Es liess sicb aber bei mebreren ganz sicher, bei an- 

deren ziemlich genau konstatiren, dass mán es hier mit 

Kalkbildungen verscbiedener Formationen zu thun hat. 

Ein Tbeil dér hier auftretenden Kalksteine und zwar 

jene des westlichen Gebirgszuges, lágert schollenartig auf 

krystalliniscben Schiefergesteinen, sie erscheinen meist mit 

scbiefriger Struktur, dunkler oder lichtgrauen Farbe, ziemlich 

dichten kömig kristalliniscbem Gefüge, von Calcitadern 

durchzogen, gleicben mitunter ganz dem Werfener Schieíer 

des östlichen Siebenbürgens, und sind oft mit grauem dolo- 

mitischen Kaik vergesellscbaftet. 

Mán kann diese Kalksteine in den Wasserrissen am 

linken Aranyos-Ufer bei Borév an dem Aufstieg des Weges, 

welcber rach Peterd, iiber den Thordaierdő fiibrt, beobacli- 

ten, ebenso in dem ganzen westlichen Gebirgszuge dér 

Toroczkoer Mulde und von hier noch weiter in südlicher 

Ricbtung im Valie-Inselului bis an den Pilis, tiberhaupt 

überall in jenem Terrain, wo kristalliniscbe Schiefergesteine 

zu Tagé treten. 

Ausser diesen Kalksteinen kann mán auch rőtbe und 

röthlich braune breccienartige Kalksteine beobachten, sie 

ftibren manchmal Brocken von rothem Porphyr, und sind 

besonders machtig und deutlich am linken Aranyos-Ufer 

oberhalb Borév an dér Berggruppe des sogenannten Thor¬ 

daierdő entwickelt, streichen von hier iiber den Aranyos in 

südlicher und gleicber Richfung mit dem Rücken des west¬ 

lichen Gebirgsw.dles dér Toroczkoer Mulde. 
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menyiségben, a mészkővonulattal egyező csapásuk van és 

azokkal együtt Toroczkó és Szt-Györgytől nyugo'nak a Szilás- 

patakbam ngy tovább délnek a fel-gyógyi hegyekben isme¬ 

retesek. 

Toroczkótól délnek a szürke palás mészkövet tetemes 

hatalmasságban a Valié Inselului völgyben észleltem. 

Annak feküjében a Valié Inselului átmeneténél a gyógyi 

völgybe Verrucano kőzetek lépnek föl, melyek kristályos 

palákon feküsznek, mint ezt a Pilis (Plesa Rimetiului) éj- 

szaknyugoti lejtőjén észlelhetni, maga a Pilis, e hegység 

legmagasabb pontja vörös kötszerü mészbrecciából áll. 

Az ettől délre fekvő területen, hol sem kristályos pa¬ 

lákat, sem pedig a kvarczos Verrucano kőzeteket nem ész¬ 

leltem, az itt felhozott mészképződményekre nem találtam, 

azért úgy látszik, hogy a szegélyhegység csak azon hatal¬ 

mas hegytömörülésére szorítkoznak, melyben az idősebb 

kristályos palák és a Dias Conglomerátok megjelennek. 

Jóllehet nem voltam szerencsés azokban bármely kövü¬ 

letet is találni, mégis mivel a Juraképződményekhtar- ez 

tozó mészkövek feküjében jelennek meg, idősebbeknek kell 

ezeknél tekintenem. 

Részben táblaszerii hasadozott telepedésük a kristályos 

palákra és Verrucano kőzetekre hasonló az erdélyi kelet¬ 

kárpátok Trias mészköveihez, úgy a Bukovinaiakhoz; petrog- 

raphiai megegyezésük azokkal oda utal, hogy a Trias kép¬ 

letekhez soroljuk. 

Hozzá tehetem még, hogy e mészköveket a bedellői 

szakadékban a G-ropa Stojinál a Melaphyr keresztül hatolja. 

Erdélynek főleg keleti részében még egy esetben sem 

észleltem, hogy a Melaphyr a Guttensteini mésznél és így 
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Diese Kalksteine sind mit Manganerzen verg.sellsckal- 

tet, ich le nte dieselben arn Tordaíenlő keimen, wo Scliurf- 

arbeiten darauf betrieben werden, sie kommen dórt als 

Braunstein (Mangansuperoxyd) in dem Kalksteine stock- 

f'örmig.vor múl zwar, wie icli beobacliten kotinte, in ziendich 

ergiebiger Meugesie haltén mit dem Kalksteinzuge eine 

gleiche Streichungslinie ein und sind mit demselbeu im 

Szilaspatak westlicb von Toroczkő-Szt-György, wie auch 

noch weiter stídlich in dem Gebirge von Fel-Gyógy 

bekannt. 
Südlicli von Toroczkó betraclitete ich den grauen 

schiefrigen Kalkstein in bedeutender Mácbtigkeit im Tliale, 

Yalie-Inselului. 

Im Liegenden desselben trcten an dem Uebergange 

aus dem Valie-Inse ului in das Gyógyer Thal Verrucano- 

Gesteine auf, die auf krystallinischem Schieíer ruhen, wie 

dies am nordwestlichen Abfalle des Pilis (Plesa Riraetiului) 

beobachtet werden kaim, dér Pilis selbst, dér hoehste Piinkt 

in diesem Gebirgstheile besteht aus Breccien-Kalk mit 

rothem Bindemittel. 
In dem südlicli von kiér gelegenen Terrain, in wel- 

chem ich weder krystallinische Schiefer, noch auch die 

quarzigen Verrucauo Gesteine beobacliten konnte, íand ich 

auch die hier angeführten Kalkgebilde nicht wieder, sie 

scheinen sich daker nur auf jene machtige Gebirgs An- 

schwelluug des Randgebirges zu beschrankeu, in welchem 

die alteren krystallinischen Schiefer und jene dér Dyas- 

Conglomerate zu Tagé treten. 

Obwohl ich nicht so gliicklich war, in denselben irgend 

welche Petrefakten aufzufinden, so veranlasst mick das 

Vorkommen derselben im Liegenden dér zu den Jurabil- 

dungen gehörenden Kalksteine, altér als diese anzusehen. 

Ilire theihveise scholleuartige Audagerung auf den 

krystallinischen Schiefern und Verrucano-Gesteiuen gleich 
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az alsó Triasuál ifjabb képződményeket tört volna át, jól¬ 

lehet ott a Trias öszes képződményei egész a krétáig kife¬ 

jezett sorrendben a Melapkyrral leggyakrabban társulva je¬ 

lennek meg. 

Meg kell említenem, hogy bizonyos a mészképződmé- 

nyek alapján a Melaphyr területén fekvő kőzetek melyek 

annak Tuffái vagy másodlagos képződményeiül tekintendők, 

és a melyeknek üledékes képződéséről kétség nem lébe, 

nemcsak gyakran nagytömegű mészt tartalmaznak, hanem 

egyutal jobbára piszkos zöld vagy vöröses színezetű mész¬ 

kőbe is teljesen átmennek és igy a Triasképletbez látsza¬ 

nak tartozni. 

Az előttünk fekvő területen ezek még nincsenek eléggé 

megvizsgálva, de elterjedésük folytán egyéb, valószínűen 

szintén idetartozó Tuffákkal együtt jelentős szerepük van. 

Keleti Erdélyben a hasonló kőzetek eldöntve a Trias- 

képlethez tartoznak, honnan jellemző kövületeket is bírunk. 

A szegélyhegység mészképződményeiben sehol sem 

találtam helytálló kőzeteket, melyek a Lias vagy a Dogger- 

hez tartoznak, jóllehet találtam sziklákra, melyek gazdagon 

és kitünően megtartott barna Jura kövületeket tartalmaztak. 

E sziklák durva Conglomerátokból származnak, melyek¬ 

ről később szó leeud. 

További vizsgálatok számára van fönntartva, hogy ezen 

képződmények netaláni meglevő helytálló maradványait a 

szegélyhegységben kimutassa, mert az itt lehozott észleletek 

csakis bejárt pontokra szorítkoznak, evvel azonban azoknak 

földtana kimerítve még nincsen. 

Felemlíthetek még egy dús Crinoida tartalmú tömör, 

világos szinti mészkövet, melyre a tordai erdő déli lejtőjén 
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jenen Kalksteinen dér Trias in den siebenbürgischen Ost- 

karpathen sowie dér Bukowina, ikre petrographische Ueber- 

einstimmung mit denselben sprechen dafiir, dieselben zűr 

Triasformation zu stellen. 

Diesem kann icli nocli beifiigen, dass in dér Schlucht 

von Bedellő au dér Gropa-Stoji diese Kalksteiue von dem 

Melapbyr durchsetzt werden. 

Ich babé bis nun in Siebenbiirgen, vorzugsweise im 

östlichen Tlieile desselben, keinen Fali beobachtet, in wel- 

cbem dér Melapbyr jüngere Bildungen als dón Guttensteiner 

Kaik biemit die untere Trias durchbrocben hatte, obwobl 

dórt allé Bildungen von dér Trias bis inclusive Kreide in 

ausgesprocbener Folgenreibe in dér bitufigsten Association 

mit dem Melapbyr vorkommen. 

Hier muss ieb erwahnen, dass gewisse Gesteine, welcbe 

an dér Basis dér Kalkbildungen im Gebiete des Melaphyrs 

auítreten und als Tutié oder sekundare Bildungen derselben 

zu betrachten sind, und an dérén sedimentarer Bildung 

nicht zu zvveifeln ist, oft nicht nur in grossen Mengen Kaik 

entkalten, sondern aucb ganz in Kalkstein, meist von 

scbmutzig-grüner oder rötblicher Farbung iibergeken, aucb 

dér Triasformation anzugebören scheinen. 

Sie sind in dem vorliegenden Terrain noch nicbt 

geniigend untersuclit, spieleu aber ihrer Verbreitung wegen 

mit anderen, wabrscbeinlich aucb bieher gehörigen Tutfen 

eine bedeutende Rolle. 

Im östlicben Siebenbiirgen gebören solche Gesteine 

entschieden dér Triasformation an, sie habén dórt charak- 

teristische Versteinerungen geliefert. 

In den Kalkbildungen des Randgebirges konnte ich 

au den begangenen Gegenden, keine anstehenden Gesteine 

aufíinden welcbe dem Lias oder Dogger angebören, obwobl 

ich Blöcke fand, die in reicker Menge und prachtvoll er- 

baltene Versteinerungen des braunen Jura enthielten. 
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az Aranyos völgyben nagy szíriekben akadtam, de erre vo¬ 

natkozólag is még további vizsgálatoknak kell felvilágosítást 

nyújtani a hatalmas és gyakran hozzáférketlen mészkép ződ- 

ményekben. 

Utazásom alatt a gáldi völgytől egész az Intra-Gáld 

sziklaszorosáig, a sziklacsoport azon meredekénél, mely a 

szoros és a Piatra-Csáki meredekje között fekszik, sötét¬ 

vörös réteges mészképződményeket észleltem; az ilyenek 

rendszerint tartalmaznak kövületeket, de ide a völgyből föl 

nem juthatván és mivel csak hosszú kerülőn juthatni föl, 

mire elkészülve nem voltam, anuak megvizsgálása fájdalom 

abban maradt. 

A Maimhoz tartozó mészképződményeket csak Toroczkó 

mellett és itt is csak másodlagos fekhelyen találtam. 

A Toroczkó fölött bal völgylejtőn, ott, mely a térké¬ 

pen „ut alatP'-al van jelölve x), a mésztömzsökben, melyek 

a mesgyéken felhalmozvák, Oppelia cf. compsa Oppel., Phyl- 

loceras tortisulcatum d'Orbigny és kicsiny, valószínűleg Phyl- 

Ioceras polyolcum Benecke példányokra akadtam. 

Bizonyíték arra, hogy Toroczkó hatalmas mészkép- 

ződményeiben a Maira az Acanthicum rétegekkel helyette¬ 

sítve van, helytálló részletekben azt föl nem találhattam 

ugyan, de a szirtek itt kétségen kívül a hely tálló sziklák¬ 

ból származnak. 

A mészképződmények hatalmassága és egyforma alka¬ 

tánál fogva a különböző fokokat palaeontologiai kiindulási 

pontok nélkül megkülönböztetni nem lehet, de ezek igen 

gyérek vagy a kőzettel megismerhetlenül egybenővék; igy 

’) Az itt említett elnevezések Erdély legújabb katonai felvételi 

térképére vonatkoznak. 
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Diese Blöcke stammen aus groben Conglomeraten, 

welche spatev erwahnt werden. 

Es bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten, an- 

stehende Ueberreste diesel' Biidungen, falls welche vorhau- 

den siud in dera Randgebirge nachzuweisen, denn die hier 

angeíührten Beobachtungen beschranken sich ja nur auf 

die begangenen Punkte, mit welchen die Geologie dessel- 

ben nocb lángé nickt erschöpft ist. 

Auch kann ich eines an Crinoiden reicben dichten 

hellgefarbten Kalksteines erwahnen, welchen ich an dem 

südlichen Abfalle des Tordaierdő in das Aranyos Thal in 

grossen Bitieken fand, docli auch beztiglich dieses miissen 

weitere Forschungen in deu machtigen oft unzuganglichen 

Kalkbildungen Aufschlnss gébén. 

Wahrend meiner Wandeningen in dem Gálder Thale 

bis zűr Felsenklause von Intra Gáld, konnte ich an dem 

Absturze dér Felsengruppe, welche zwischen jener dér 

Klause und dér Piatra Csald liegt, dunkelrothe gescliich- 

tete Kalkbildungen beobachten, derartige Biidungen fiihreu 

gewöhnlich Versteinerungen, ich konnte diesen Punkt aus 

dem Thale nicht erreichen, und nur auf weiten Umwegen 

dazu gelangen, wozu ich nicbt vorbereitet wai, daliéi die 

Untersuclmng desselben leider unterbleiben musste. 

Kalkbildungen, welche dér Malmstufe angehören, konnte 

ich nur bei Toroczkó und da auf sekundarer Lagerstatte 

beobachten. 
Am linken Thalgehange oberhalb Toroczkó und zwar 

dem, auf dér Karte „ut alatt“ bezeichneten *), fand ich in 

den Kalkblücken, welche an den Rainen dér Felder auf- 

gebiiuft sind, Oppelia cf compsa Oppel. Phylloceras torti- 

sulcatum d’Orbigny, und kleine Exemplare, wahrscheinlich 

Phylloceras polyolcum Benecke. 

*) Die hier angeführten Benennungen beziehen síeli aut die 

Karte dér neuesten Militar-Aufnahme Siebenbürgens. 
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ál Iván a dolog, még mindig nehéz föladat marad a hatal¬ 

mas mészképzödmények pontos taglalása és meg kell elé¬ 

gednünk avval, ha bizonyos pontokat sok kövület segélyével 

megállapithatunk. 

Toroczkó-Szt-GyörgytŐl délkeletre a székelykőtől egy 

nyereg által elválasztva, melyen a hidad ut halad, egy mész- 

hegység emelkedik, mely a Malom- és Iiosszukőből áll, a 

térképen az oláh Piatra lunga és Csetatje névvel van jelölve. 

E kettő között és pedig már a legmagasabb részletek¬ 

ben egész világos, sárgásfehér tömött mészkő darabok van¬ 

nak, melyek gyakran sűrűn telvék köviile'ekkel, azok ré¬ 

szint jól meg vannak tartva, részint azonban legömbölyítet¬ 

teknek látszanak, a kőzetből könyen nyerhetők és jobbára 

Grastropodák, ezek között leggyakrabban a Nerineák, nem 

ritkán a vastag héjú Pelecypodák is. 

Az elsők közül előlegesen fölemlíthetem a következőket: 

Hieria Staszycii Zeuschner. 

,, pygrnea Zittel. 

Ptygmatis pseudo Bruntrutana Gemellars. 

„ carpathica Zeuschner. 

Nerinea Lorioli Zittel. 

.,, cerebriplicata Zittel. 

,, Zeuschneri Peters. 

,, Hoheneggeri Peters. 

Cryptoplocus consobrinus Zittel. 

Az utóbbiak közül a Diceras arietina Lamk. gyakran 

előfordul. 

Itt tehát a felső Titkon, azaz a felső Strambergi réte¬ 

gekkel van dolgunk. 

Említettem már, hogy a kövületek a mészkőben jobbára 
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Ein Beweis, dass in den machtigen Kalkbildungen 

von Torocíkó dér Maim mit den Acanthicum-Schichten 

vertreten ist, in anstehenden Partién aber konnte ieb den- 

selben nicht aufünden, die Blöcke stammen aber hier un- 

zweifelhaft von den anstehenden Felsen. 

Bei dér Machtigkeit dér Kalkgebilde und einíörmigen 

Beschaft'enheit derselben, lassen sich die verschiedenen Stu- 

fen ohne palaontologische Ankaltspunkte nicht unterschei- 

den, diese sind aber höchst selten oder mit dem Gesteine 

zűr Unkenutlichkeit verwachseu, bei so bewaudten Umstán- 

den wird es immer eine Schwierigkeit bleiben, die miich- 

tigen Kalkbildungen genau zu gliedern und mán sich be- 

gn iigen nniss, gewisse Stufen durch einzelne Petrefakteu 

konstatirt zu habén. 

Südlich von Toroczkó-Szt.-György erhebt sich von 

Székelykő, durch eine Einsattlung getrennt, in welcher dér 

Weg nach Hidas ftihrt, ein Kalkgebirge, welches am dem 

Malomkő und dem Hosszuké' besteht, auf dér Karte erscheint 

dasselbe unter dea rumanischen Benennungen Piaira lunga 

und Csetatje. 

Zwischen diesen beiden und zwar schon in den höch- 

sten Partién, fiúdén sich Blöcke eines ganz lichten, gelb- 

lichweissen dichten Kalksteines, er ist oft dicht mit Ver- 

steinerungen angefüllt, welche theilweise gut erhalten, meist 

aber abgerollt erscheineu ; sie sind nicht schwer aus dem 

Gesteine zu gewinuen, es sind meist Gastropoden und unter 

diesen am haufigsten Nvrineen, nicht selten auch dickscha- 

lige Pelecypoden. 

Von den ersteren kann ich vorlaufig erwahneu: 

Hieria Staszycii Zeuschner. 

n pygmea Zittel. 

Ptygmatis pseudo Bruntrutana Gemmellars. 

w carpathica Zeuschner. 

Nerinea Lorioli Zittel 



251 

legömbölyítetteknek látszanak, gyakran egy valódi Conglo- 

merátot észlelhetni hasonló legömhölyitett kövületekből, me¬ 

lyeket egy sűrít mésztömeg köt össze; hasonló kőzetek 

ismeretesek Erdélyből is Felső-Váczáról a fehér Körös Mela- 

pliyr területéről ]), teljesen hasonlók az Inwaldi Neiinea- 

mészhez az éjszaki Kárpátokból * 2); bizonyára feltűnő, hogy 

ezen jelenségek, hasonló képződményekben, mig ily távoli 

helyekben is ismétlődnek, miből jogosan következtethető, 

hogy ezen képződmények idejében ily nagy távolokban 

hasonló okok működtek. 

Ezen mészképződmények itt igen el vannak terjedve. 

A szegélyhegységet követve, még gyakran viszatérek 

ezen képződményekhez és most Toroczkó vidékének további 

mészképződményeiről teszek emlitést. 

Toroczkó vidékén jártomban több ízben vonták ma¬ 

gokra figyelmemet egyes szirtek, melyek egész más mészkő¬ 

ből állanak, mint a már említettek. 

Ezen meglehetős és gyakran teljesen tömör mészkö¬ 

vek világos barnásszürke, de szürke színűek is, Calcit erek¬ 

kel áthálózvák, ráütve bitumenes szagot terjesztenek, az el- 

mállott felületen kövületektől származó emelkedéseket visel 

nek, a szétütésnél ezek a mészkővel fölismerhetleniil egybe- 

nővék, de Gastropodák körvonalait, ligy Rudistaszerü körvo¬ 

nalokat is kivehetni, mely utóbbiakból én valóban a Capro- 

tinákat fel is ismertem. 

’) Geologie Siebenbiirgens von Hauer et Stache pag. 540—547. 

2) Zeuschner iu Haidinger’s Naturw. Abhandlungen Bel III. pag. 163, 

18 
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Nerina cevebriplieata Zittel 

„ Zeuschneri Peters 

„ Hoheneggeri Peters 

Cryptoplocus consobrinus Zittel. 

Von letzteren kommt Diceras avietina Lamk. hantig vor. 

Wir babén es daher mit (len oberen Titkon, d. i. den 

oberen Stramberger Sckichten zu thnn. 

Icb babé sebon envahnt. dass die Versteinernngen im 

Kalkstein grösstentbeils abgerollt ersebeinen, mán kann ott 

ein förmliches Conglomerat von solchen abgerollten Ver- 

steinerungen beobachten, welche durcb eine diclite Kalk- 

masse verbunden sind; solche Gesteine sind in Siebenbiirgen 

ancli von Felső-Vácza ans dem Melaphyr Gebiet des weissen 

Körös, bekannt,1) sie gleichen ganz dem Nerineenkalk von 

imvald ans den Nordkarpatken -), es ist gewiss auftalleud, 

dass sich diese Erscbeinnngen in den gleichen Bildungen 

aueli an so eutfernten Orten wiederkolen, was wobl schlies- 

seu liisst, dass zűr Zeit dieser Bildungen in so grossen 

Entí'ernungen gleicbe Ursachen gewirkt babén. 

Diese Kalkgebilde erlangeu bier eine grosse Ver- 

breitung. 

lm Vertölge des Kandgebirges werde icb noch öfters 

auf diese Bildungen kömméund erwiihne jetzt nocb wei- 

tere Kalkbildungen dér Umgebuug von Toroczkó. 

Wabrend dér Begehungen dér Umgebung von Toroczkó 

sind mir zu öfteren Malen Blöcke aufgefallen, die aus 

eiuem ganz verscbiedenen Kalkstein besteben, als jenen 

sebon erwiibnten. 

Dieser ziemlicb und manckmal ganz dicbte Kalkstein 

besitzt eine licktbraungraue oder aueli reingraue Farbe, ist 

von Calcitadern durcbzogeu, reicbt beim Anscblagen bitu- 

l) Geologie Siebenbürgens von Hauer & Staclie, pag. 546—547. 

*) Zeuschuer in Haidiuger’s Naturw. Abbamlliingeu Bd. III. 

pag. 163. 
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A mészkő és ezen alakok azonnal feltűntek nekem és 

azokban a keleti erdélyi Kárpátokból régi ismerősökre ta¬ 

láltam, melyeket ott eléggé tanultam ismerni. 

Mivel ezen területen azokkal több analógia fölmerült, 

föltűnt azonnal a vélemény, bogy itt is, mint ott, kréta¬ 

képződményekkel van dolgunk. 

A toroczkói teknő figyelmes bejárása ezen gyanút nem¬ 

csak teljesen megerősítő, hanem arra indított egyúttal, hogy 

tovább is kövessem a krétaképződményeket és ezáltal meg- 

állapitsam, bogy a krétaképlet úgy a szegély, mint az ércz- 

begységben általános elterjedést ér el és bogy itt a Jura- 

képletliez számitott mészképződmén3reknek nagy része nem 

ebbez, banem a Krétához tartozik. 

Jóllehet a Caprotinavezető mészkövet, úgy a mint az 

a szíriekben mutatkozott, Caprotinákkal helyt állva föl 

nem találhattam, mégis bizonyos mészkövek Toroczkó-Szt- 

György bal begylejtőjén Toroczkó felé határozott hasonla¬ 

tosságot mutatnak azokkal. 

E mészkő alatt a mély vízcsatornákban, melyek a 

begylejtőket átfúrják, vékonyan réteges, szürkészöld rnárgát 

találtam, vastagpadu szürkés mészbetelepedésekkel. 

(Folytatása következik.) 

18* 
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minős, auf dér venvilterten Oberflache zeigt derselbe Er- 

babenbeiten, die von Versteinerungen berrtibren, beim Zer- 

schlagen des Kalksteines sind diese mit derűseiben zűr 

Unkeuntlichkeit venvacbsen, dennocb konnte mán Umrisse 

von Gastropoden wabrnebmen, sowie au eb Rudisten abnlicbe 

Contouren, von welcb letzteren icb aucb wirklicb Caprotinen 

erkannte. 

Dér lvalkstein und diese Formen tielen mir sofort auf, 

und fand in deuselben alté Bekannte aus den ostsieben- 

biirgischen Karpathen, welcbe icb dórt geniigend kennen 

lernte. 

Nacbdem sicb nun in diesem Gebiete melnere Analo- 

gien mit jenen ergaben, lag die Vermutbung nalie, dass mán 

es bier wie dórt mit Kreidebildungen zu tinin bat. Eine 

aufmerksame Begehung dér Mulde von Toroczkó, hat diese 

Vermutbung nicbt nur vollkommen bestatigt, sondern aucb 

Veranlassung gegeben, die Kreidebildungen weiter zu ver- 

folgen, und dadurcb zu konstatiren, dass die Kreideforma- 

tion in dem Karol- sowie Erzgebirge eine allgemeine Ver- 

breitung erlangt, und dass ein grosser Tbeil dér bis nun 

in diesem Gebiete zűr Juraformation gestellten Kalkbildun- 

gen nicbt dieser, sondern dér Kreide angebört. 

Obwobl icb den Caprotineufiibrenden Kalkstein, sowie 

er sicb in den Blöcken zeigte, mit Caprotinen nicbt 

anstebeud auffinden konnte, so zeigten gewisse Kalksteine 

an dem linken Berggebange von Toroczkó-Szt.-György 

gégén Toroczkó dennocb eine entschiedene Aelmlicbkeit 

mit demselben. 

Unterbalb dieses Kalksteins fand icb in den tiefeu 

Wasserröschen, welcbe diese Berggebange durcbfurcben, 

diinngescbicbtete graugriine Mergel mi dickbankigen grauen 

kaik igen Einlagerungen. 

(Fortsetzun? folgt.) 
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A Tetradymit lelhelyéröl Zsubkón. Zsarnócza vidéki 
fémtelepek. Az Asbestnek egy uj lelhelyéröl. Pyro 

lusitek Tiszolczon. Tiszolczi márvány fajok. 

(Előadva a selmeczi földtani tiókegyesiilet 1876-ik évi deczember havi 
gyűlésén.) 

Liszkay Gusztávtól. 

A selmeczi földtani fiókegyesület 1876-ik évi július havá¬ 

ban hozott határozata folytán a nyári szünidők alatt Zsarnócza 

vidékére rándultam, hogy az ottani fémtelepek viszonyairól 

teljes bizonyosságot szerezzek. 

Az e tekintetben elért eredményeket van szerencsém 

következőkben előadni: 

I. A Tetradymit, melynek vegyjele 2Bi Te3-f- 

Bi tudvalevőleg a hatszöges rendszerben közönségesen át¬ 

nőtt ikrekben jegeczedik, a mint ezek alakja a nagyobb 

terjemii ásványtanokban v'ssza vau adva. 

Alaki tulajdonaira nézve különösen a Zsubkovait ille¬ 

tőleg. kiemelendő, miszerint gyakran oly oszlopokban for¬ 

dul elő, melyek a főtengelyre függélyesen vékony lemezek¬ 

ben igen könyen hasadnak, a mint erről a birtokomban levő 

példányokból, vagy pedig a Tetradymit tárna górczán ta¬ 

lálható, az esővíz által bizonyos pontokra összehordott apró 

hasadási alakokban meggyőződhetni. 

A Tetradymit egyike a legritkább ásványoknak. Ed¬ 

dig hazánkban ismert lelhelyei: Rézbánya, Zsubkó és Bör¬ 

zsöny, mely utóbbi helyen azonban alig fordulhatott elő 

oly tiszta állapotban, mint Zsubkován, mint ezt Kachelmann 

Willibáld K. bányatanácsos kohóhivatali főnök ur rövid 

közleményéből gyanítom, kinek ugyanis birtokában volt egy 

a börzsönyi bányák 4S-as korszakából származott állítólag 

Tetradymites ásvány darab, mely azonban vegyelemezése 
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után ólom, ezüst és wismidh elegyének bizonyult s a teli ur¬ 

nák csak igen kevés nyomait találták benne. 

A Tetradymit hazánkra nézve, mely ásványokban 

olyan dúsgazdag s melynek e nemíí kincseit még nagy 

titok födi — épen keresettségénél fogva bir fontossággal. 

Zsubkován úgy látszik e század első tizedeiben fedez¬ 

ték fel; s valószínűleg Wehrle volt akadémiai tanár s bánya- 

tanácsos volt az első, a ki a Tetradymitnek vegyelemezé- 

sével tüzetesebben foglalkozhatott, a mint ezt Rickter György 

k. bányatanácsos kohóelőadó úrtól tudom, ki akkoriban ne 

vezett tanárnál mint segéd működött s a Tellurnak a Tét • 

radymitből előállítását állítólag sikerrel keresztül is vitte. 

Később Berghoffer akkoriban k. bányaigazgatósági 

titkár, Pettkó János jelenleg nyug. akadémiai tanár és bá¬ 

nyatanácsos, s főkép az 1871-ben elhalt Balás Pál volt szél¬ 

aknai k. bányamérnök foglalkoztak tüzetesebben a Tetrady¬ 

mit termelésével, — fájdalom, hogy a tárna úgyszólván min¬ 

den biztonositás né kül hajtatott s hogy a Tetradymittel 

telitett kőzetre és annak települési viszonyaira vonatkozólag 

tőlök, főkép a legutóbb említett búvártól mitsem örö¬ 

költünk. 

A jelenleg még közkézen forogható példányok nagyobb 

része Balástól származik, a ki e tekintetben egy nemét a 

tudományos kereskedelmi tevékenységnek fejtette ki. 

Feladatom megoldása a lelhely megállapítását illetőleg 

nem volt a legkönyebb. 

Ugyanis csak igen kevés egyén volt már a zsarnóczai 

k. kohótelepen található, a kik a zsubkovai bányászatra 

általában, a Tetradymit bányára különösen annál kevésbbé 

biztossággal emlékeztek volna. 

Mint a vidéken ismeretlen, valamennyi utasítást szívesen 

fogadtam, melyek közt legbecsesebbnek az látszott, hogy 

a Tetradymitnek csakugyan a múlt évi értekezésemben em- 
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litett Korunta János paraszt gazda házánál bedőlt tárnában 

kell lenni. 

Újra ide irányzám lépteimet, azonban úgy mint tavai, 

szép Chabasiten réz és kénkovand telítéseken kiviil egyebet 

nem találhattam. 

A véletlen segített helyzetemen. Zsubkovának tisztes 

falu népe, a hegylakó nép szokásos ámulatával s idegenke¬ 

déssel nézvén a zöldkő trachytban való kutatásaimat — 

ezeknek okát is kérdezék. S midőn ezt bizalmas feleletem¬ 

ből megértették, kivállott közülök egy Angyal András nevű 

egyén, a ki czélomhoz vezetni Ígérkezett. 

Ennek kalauzolása mellett csakugyan czélomat értem. 

Ugyanis visszatérve a Zsarnóczára vezető országúira, 

a do Surjanszkich nevű csárdától, a hol az ut Hrabicsóra 

kanyarul, felfelé haladva a zsubkovai fővölgyön köriilbeló'1 

egy félórai fáradságos gyaloglás után, Pod Angleta Kopa- 

nicu nevű pontra érkeztünk, a hol a Tetradymit tárnát, egy 

mezei ut bal szélén, körülbelül 4h irányban bedőlve csak¬ 

ugyan megtaláltam. 

A kőzet viszonyok következők. 

Az észlelt fekii főkőzet sárgás barna, kicsiny szarufényle 

jegeczeket, Sanidiu földpátot és szórványos csillámot tartal¬ 

mazó Trackyt, amely a Véghler klokocsi Trachythoz igen ha¬ 

sonlít s úgy látszik, hogy táblás elválásra hajlandó. 

Ezen tracbytfaj egyáltalán nagyon el van terjedve a 

zsubkovai patak baloldalán, s úgy látszik, hogy Hrabicsán 

vidékét is uralja. 

Ezen különben friss Trachytra rá van települve egy 

sárgásfehér alaptömegben nagy szarufényle jegeczeket tartó, 

szarufényledús Trackyt, hasonló a szittnyai llliaihoz és Mo¬ 

csárihoz nemkülönben a Yéghles vidékén találhatóhoz is. 

A Tetradymitet vivő tömedék, úgy látszik ezen fehér 

alaptömegü Trackyitba van beágyazva, legalább én úgy 

észleltem, hogy a fehér Trachyt helyenként felsites erekkel 
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van megszeldelve s a Tetradymit ezek közelében jő elő, a 

kőzettömegbe benőve. 

így tapasztaltam azt, egy a górczon felvett íelsites 

darabon, mely Tetradymit jég'ezekkel volt behintve. 

Hogy a Tetradymit tárna másutt nem lehetett, erről 

keresésem gyümölcse győzött meg, ugyanis a falu gyermekei 

utánam seregelvén, biztatásomra, az általam legelőször ta¬ 

lált jegecz másának kutatásához láttak, s körülbelül 3 órai 

türelem után 15—20 jegecz birtokába jutottam, melyeknek 

legtekintélyesebbikét, egy 3—4 vonal hosszú s két vonal 

vastag tetradymit alaptömegen felnőtt jegecz-csoportot a 

selmeezi m. k. bányász-akadémia g> üjteményének adni szi¬ 

ves kötelességemnek ismertem. 

Az elmondottakból kiderül, miszerint: 

I. A Tetradymit, a fehér trachytos tömegben, úgy 

mint a Magnetit a Chloritpalában, vagy a Gránát a csillám- 

palában stb , benőtt jegeczekben fordul elő, tehát a Balás- 

féle még közkézen forogható példányok utánzottak, ugyanis 

az a'aptöuieg gyurmába az egyes jegeczek vagy hasadási 

lapok be vannak tapasztva. 

2 A Tetradymit tárna csakugyau ott létezett, hol an¬ 

nak górczát és horpáját megállapítottam. 

A mi a Tetradymit jövőjét illeti, nézetem oda megy ki, 

tekintve ezen ásványnak ritkaságát’ s hazánkra nézve jelle¬ 

ges becsét, hogy igen kivánatos volna, ha annak ügyét anya- 

egyesületiink is mint közérdekűt magáévá tenné s fiókegyesüle¬ 

tünket részletes kivitelre nézve utasítani szíveskednék. 

II. Fémtelepek. Több napi kutatás után, fájdulom, alig 

sikerült e tekintetben valamivel többet észlelnem, mint a 

mennyit a múlt évi kirándulásom alkalmával tapasztaltam. 

Figyelmet érdemelne, a Pila fővölgyelettel kereszt- 

irányú Cserno Clato Mórást grund nevű pont, bol a devoni 

képlethez tartozó vörös fövenykő rétegei között rézkovand 

telepek fordulnak elő, részben gyakran igen dús tartalommal. 
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A Pila község alatti fürészmalom felett levő bányahe¬ 

lyen egy górczra akadtam, melyen a rézkovandnak nyomai 

találhatók. A górcz kiterjedéséből és tömegéből Ítélve, a 

bánya nem lehetett hoszu s valószínűleg alművelet volt a 

felsőbb szintek kiaknázhatására vagy vizmentesitésére. 

Hogy mikor lett a bánya felhagyva, arról nem szerez¬ 

hettem biztos adatokat. 

Egy másik pont, a múlt évi jelentésemben is említett 

Korunta János telke melletti kibúvás. 

A telep zöldkőben 16h irányban csap, dőlés 40°, vas¬ 

tagsága 2 öl. 

Véleményem szerint ez nem egyéb, mint egy telítés; 

a mennyiben azonban határozottan kifejtett feküje és fedője 

van, nem lehetetlen, hogy beltömegében nemesebb fémereket 

is rejthet. 

Észlelt ásványok vas- és rézkovaud, kvarcz, mészpát 

és Chabasit, mely két utóbbi va'ószinüleg a kénegeknek 

elmállása folytán, a zöldkő alkatrészeire gyakorolt hatás 

következtében képződhetett. 

Olomfénylét nem sikerült találnom. 

Azonban a fentemlitett ásványok társulásából is eléggé 

kitűnik a tömedék teléres természete. 

Csekélyebb fontosságú kibúvásokat találtam még a Pod 

foltánom és na Sztruharovej Jame nevű pontokon a melyek 

azonban csak kisérlő pontok lehettek. 

Megemlitendőnek tartom még a felső hámor melletti 

Kálvária hegy közelében levő kéneg fekvetet, mely 2m vas- 

taságu ; 18h felé csap. 

Eddigi fejtetése elmaradt, s tekintve, hogy a zsarnó- 

czai kohó csakhamar be fog szüntettetni, ezen fekvet érté¬ 

kesítése is valószínűleg elmarad, a menyiben nem oly ha¬ 

talmas, liogy arra esetleg kénsavgyártást lehetne tervezni 

és berendezni. 
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Érdekesnek tartom még a következőt — a mi egyéb¬ 

iránt Trachyt hegységben nem valami ritkaság. 

Kirándulásom alkalmával a zsarnóczai k. kohómunká- 

sok azzal leptek meg, hogy ők egy ólomfényle telephez ve¬ 

zetnek el, mely a zsaruóezai kohó felett levő meredek és 

magas hegy gerincze alatt lenne. 

Szívesen vállalkozván a terhes útra, a helyszínén egy 

egy lábnyi vastag viaszopá'-eret találtam, melynek feküjén 

7a—1 hüvelyk közt váltakozó vastagságban igen szépen 

kijegeczedett vasíényle (Haematit) réteg volt észlelhető, a 

mit az illetők ólomfényiének néztek. Ilyen vasíényle jcge- 

ezek Králóczon is ta'áltatnak, csakhogy uem csoportba 

nőve, hanem szabadon, rendesen vízmosásokban. 

Egyébiránt enditést érdemelnek még a pilai völgyön 

található barna vasérczek is, melyek bizonyosan a kénegek 

élegüléséből keletkezhettek s kisebb mennyiségben a zsaruó 

ezai k. kohónál hozzag érczekiil használtatnak. 

Ezek után Ítélve, ámbár nagyon nehéz a bányásznak 

és geológusnak kevésbbé átkutatott hegységek felett határo¬ 

zottan ítélni, meggyőződésem szerint ki kell nyilatkoztat¬ 

nom, miszerint Zsarnócza vidékén léteznek ugyau fémtelepek, 

de azoknak eddigi feltárásokból tapasztalt minősége uem 

olyan, hogy itt valamely gyümölcsözőbb bányászkodásra 

vállalkozni lehetne, ha csak a pilai Aukerit telepeken nem 

sikerül újból egy dús ezüstös ólom tömörülést feltalálni. 

III. Ismeretes volt azelőtt is, hogy a gömöri jegeczes palás 

kőzetekben több helyen találhatni Asbestet, igy a többi kö¬ 

zött Dobsinár. a csillámpalában, és Ploszko és Szírt között 

a forró puszta nyugati lejtőjén, chlorites csillámpalábau, a 

Latinak család tulajdonához tartozó pleszkoi vasgyártól 

Szirkre vezető gyaloguton. 

Hogy Asbest Tiszolczon is előjöhet, előttem valószínűnek 

tetszett, a menyibeu aTiszolczczal határos Polhara kincstári 
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telep palás kőzetei között több szép Amianthot találtam; 

s feltevésemben nem is csalatkoztam. 

Ugyanis hatóságom által a tiszolczi, úgynevezett Mas- 

nai bányák felvételével és üzemtervének megállapításával 

lévén megbízva, ezen feladat teljesítése közben, a legmélyebb 

szintű Négy Masnai Imre altárnán, mely Gneissbau csap a 

szájtól 67 ölben egy 201' szerint csapó s 55° alatt dőlő el- 

lenlejtes rést találtam; a rés vastagsága 2 ölig megy. Töl¬ 

teléke földpátos — kvarcz — tinóm szemcsés szöveggel he¬ 

lyenként kisebb nagyobb odúkkal. 

Az odúkban szépen kijegeczedett pyrit jegeczek ülnek, 

a szokott iutensiv sárga színnél valamivel halványabb szín¬ 

ben, a mit azonban csak feloldott agyaggal való bevonás¬ 

nak gondoltam tulajdonítani. 

Némely odúk azonban pyrit helyett fekete bársonyos 

alapon szabályosan kijegedett kvarczokat rejtenek. 

Ezen bársonyos alapot, mely néha a szabad szemmel 

is észrevehető szálakba végződik s törésében határozottan 

szálkás szöveget mutat, eleinte megbámult vaskénegnek 

vagy ólom megfuttatásnak tartottam, mig Dobrovics kér. k. 

vegyelemező barátom volt szives az ismeretlen ásvány vegy- 

elemezését elvállalni s úgy vegyi mint górcsövi vizsgálat 

utján, abban az Asbestet felismerni. 

Górcső alatt az egyes, különben szabad szemmel el 

nem választható jegeczszálak egészen átlátszók s világosan 

megkülönböztethetők. 

IV. Ugyancsak a Masnai bányák felvételénél Pyrolusi- 

tekre is akadtam és pedig következő viszonyok közt: 

Tiszolczou tudvalőleg az alapkőzetet az ős jegeczes pa¬ 

lák között, a földpátdús durva vagy finom szemű Gneiss 

képezi; erre a Magnetova és Furmanecz völgy között fél¬ 

hold alatt Triászmész települ, a Triászmész és Gneiss ha¬ 

tárán talán már az ős időkben egy vasérczes telep táratott 
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fel, mely hajdanta müveltetvéu, abban hagyatott 8 a legújabb 

korszakban ismét művelés alá vétetett. 

Ezen telepen a nagy Masna aknában egy nagyobb 

terjedelmű magános vaséicz fészek jött elő melynek odvai- 

ból ottlétem alkalmával a legszebb Pyrolusiteket szedtük ki. 

Az egyes jegeczek nagysága 1—3 vonal között válta¬ 

kozott, az egyes alaköszealakulások oszlop véglap és 

dóma felületeket mutattak ; tehát a macskamezei és rozsnyai 

Pyrolusittől eltérők. 

Ezen előjövetel anyival is inkább érdekes, a menyi¬ 

ben a közeli Vashegyeu tudomásom szerint eddig nem ta¬ 

pasztaltatok itt csak Waad Göthit és Mauganit lelhető. 

Valószínű, hogy az ilyen Pyrolusit fészkek, az agya¬ 

gos teleptöltelékben még többször is ismétlődni fognak. 

A telep képződésére nézve megjegyzem, miszerint itt 

a leszürődés utjáui keletkezésnek vo'na helye; ugyanis a 

vas s főkép a man3an tartalom a mészkőben meg volt, s 

a víz hatása utján, a Gneiss és mész közti résbe leszürodött 

és öműrült a Mangan, részben kijegeczedvén. 

V. Tiszolczon aTrachyt a Triaszmészszel sok helyt köz¬ 

vetlenül érintkezik. Ilyen érintkezési lapokon a mészkő niárvá- 

nyá változott és pedig észleltem ottan tiszta fehér, szűrke, 

fekete, sárga és tarka márványfajokat, melyek tetszés sze¬ 

rinti tömegekben, alak-darabokban nyerhetők. 

Hasonló eset van a klenóczi határban is. 

Ezen márványfajok szövege finom szemcsés s úgy 

látszik, hogy nem csak építészeti, de szobrászati munkákra 

is kitűnő anyagot szolgáltathatnának. 

Legelső, a ki tiszolczi márványai kísérletet tett, Ferenczi 

István szobrászunk volt — ebből faragván több kisebb-na- 

gyobb művön kívül szüleinek síremléket, mely a rimaszom¬ 

bati temetőben mai nap is látható. 

Tekintse, hogy Tiszolcz jelenleg a fővárossal közvet¬ 

lenül közlekedik, nem lenne érdektelelen, ha építészeink és 
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kísérleteket tennének; bizonyára értékitliető lenne ez a hazai 

nyers kincs s talán kiállauá sok külföldivel a versenyt, 

melyért drága pénzünknek ki kell vándorolni. 

Végül fogadják szives köszünetemet, kik kutatásaimnál 

szóval és tettel gyámolitaui szívesek voltak nevezetesen 

Dologh János k. kohóhivatali főnök, Sólcz Vilmos k. vas¬ 

gyár felügyelő és Bláinzky Vendel bányatiszt urak. 

Irodalom. 

Mikroskopisehe Pliisiograpliie dér massigen (Jesteine. 

(Rosenbusch, Stuttgart 1877.) 

Alig egy évtizede, hogy a górcső használata a kőzet¬ 

tani kutatásokban szélesebb elterjedést nyert és már's az uj 

észleleteknek s felfedezéseknek oly menyiségét köszönjük 

ezen hatalmas kutató eszköznek, hogy a nyert eredménynek 

rendezése és kritikai feldolgozása, már gyakorlati szempont¬ 

ból is, napról-napra kívánatosabbá vált. Ezen nehéz, de kí¬ 

vánatos feladat megoldása képezi a czimben nevezett munka 

czélját s tárgyát, sikerének biztosítását pedig magában a 

szerző nevében látjuk s alig képzeljük, hogy ezen dolgo¬ 

zathoz hivatottabb kéz foghatott volna, mint az, mely a kő¬ 

zetalkotó ásványok górcsövi viselkedését oly beható szak¬ 

ismerettel s oly gondos objectivitással tudta ecsetelni 1). Az 

akkor lerakott széles s biztos alapon nyugszik tehát azon 

épület, melyben a szerző az újkori petrograpkia által előte¬ 

remtett anyagot rendszeres s öszhangzatos egészé egybekap- 

csolá. Az ily vállalat nehézségeit megbecsülheti az, ki az 

újabb kőzettani irodalmat figyelemmel követé. A górcső 

*) Rosenbusch: Mikrosc. Physiographie dér petrogr. wichtigen 

Mineralien 1875. 
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által megnyitott uj kutatási térre hivatott, hivatlan tolako¬ 

dott s bármily örvendetesnek lássék az itt kifejtett buzga¬ 

lom, másrészt nem tagadható, hogy amint a górcső által fel¬ 

tárt jelenségek magyarázatában a személyes felfogásnak s 

önkénynek tágas tér nyílik, a sokfelől rendszer nélkül ösze- 

vett észleletekben a fogalmak zavara csakhamar mutatko¬ 

zott. Ezen zavar megszüntetésére Zirkel, Vogelsang s mások 

sokat tettek, mindazonáltal még távol vagyunk a kívánatos 

rendtől s egyhangúságtól. Mily határozatlanság uralkodik 

még némely alapfogalom, mint p. o. alapanyag és bázis, 

kristallit s kristály körül! Hányféle értelmezésben részesül 

a mikrofelsites bázis természete ? mily hiányosak s egyol¬ 

dalúak még azon ismertető jelek, melyekkel egymáshoz kö¬ 

zel álló ásványokat (augit, amphibol, orthoklas, plagioklas) 

egymástól megkiilöuböztethetni vélünk! A szerzőnek tehát 

első feladata volt az általa használt kutatási módszert szi¬ 

gorú következetességgel keresztül vinnie, a használatban 

levő kifejezések fogalmát szabatosan körülírni és a lénye¬ 

gest a lényegtelentől, a biztosat a bizonytalantól élesen kü¬ 

lönválasztani. Ily elvekkel fogott a szerző a tömeges kőzetek 

mikroscopikus szerkezetének leírásához; ezek szerint hasz¬ 

nálja fel, magyarázza és helyreigazítja más kutatók ered¬ 

ményeit, igy közli saját gazdag tapasztalatait, melyek több¬ 

nyire amazok ellenőrzése vagy kipótlására is szolgálnak, 

végre pedig az adatok eme egyöntetű fejtegetéséhez fűzi a 

tömeges kőzeteknek azon csoportosítását, mely belszerkeze- 

tükuek és geológiai állásuknak egyaránt megfelelni látszik. 

A leírás — a mint a munka czime mondja — csak a 

tömeges vagyis megmerevülési (pyrogen) kőzetekre szorítko¬ 

zik, de közülök is csak azokat karolja fel, melyek való¬ 

sággal geológiai testeknek nevezhetők, tehát a földkéreg alko¬ 

tásához szembetűnő módon járulnak ; az alárendelt telérekben 

vagy behelyezkedésekbeu mutatkozó különlegességeket pedig 

nem veszi tekintetbe. Másrészt az eruptív kőzetek tufiáiu 
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tett górcsővi észleletek az illető helyeken közöltéinek, mint 

a melyek a lávák genetikai viszonyaira nézve fontosak. 

Azon sajátságos jelenségek, melyek az áttörő s az 

áttört kőzetek érintkezésén oly gyakran mutatkoznak szin¬ 

tén érdekes vizsgálatok s magyarázatok tárgyát képezik. 

A mi a könyvben követett rendszert illeti, igen ter¬ 

mészetes, hogy a feldolgozandó tárgyaknak, tehát a töme¬ 

ges kőzeteknek bizonyos systematicus beosztása, már csak 

az áttekinthetőség s tájékozás által is követeltetek. De hogy a 

szerző nemcsak e tekintetből, az egyik vagy a másik beosz¬ 

tási elvhez nyúlt, hanem inkább az általa felállított rend¬ 

szerrel a természetben rejlő összefüggést és taglalást iparko¬ 

dott kifejezni ; ezen törekvést, ha már előre sem tételeztük 

volna fel, következő érdekes szavaiból is kell felismernünk : 

„A mily észrevétlen átmenetek léteznek a kőzetek között, 

ásványi öszetételiik változása folytán, szintoly fokozatos át¬ 

meneteket képez a szövet változása is és úgy hiszem némi 

joggal tehetem fel, hogy minden gondolkozó petrograph ta¬ 

pasztalatainak terjedésével, tudományos nézeteinek három 

fejlődési fokán ment keresztül, melyek azáltal nyernek több 

mint személyes érdeket, hogy a tudomány történetében is, 

mint a haladásnak különböző phasisai fordulnak elő. Ezen 

fokok elsejében a kutató az egyszerű systemák lelkes hive, 

a jól jellemzett typusoknak sorát ismeri csak, nem pedig 

a közbeeső fokozatokat; a második stádiumban lépésről- 

lépésre azon meggyőződésre jut, hogy a természet mégsem 

illik egészen ama merev rendszerbe; a szilád alapon nyugvó 

typusok száma gyérül, az átmeneti alakoké mindinkább sza¬ 

porodik. Elfordul tehát a merev systemától s magasztos lel¬ 

kesedéssel hirdeti a sor folytonosságát, a fejlődés egymás¬ 

utánját, az átmeneteknek mindent öszekapcsoló észrevehe- 

tetlenségét. Ezen megkülönböztetés nélkül való általánosság¬ 

ban, ezen határozatlan s korlátlan zűrzavarban csak lassan- 

lassan fedez fel bizonyos szilárdabb pontokat: vagy — 



hogy petrographikus kifejezésmóddal éljek — nézeteinek 

alaktalan magmájában jegeczedési központok képződnek, 

melyek közül, a távolsággal némileg arányos sűrűséggel, uj 

meg uj liasonnemü anyag csoportosul. így aztán oly cso- 

])ortkö/.ök keletkeznek, melyek központjai tisztán jellemzett 

s jól megkülönböztetett helyeket foglalnak eh mig kerületeik 

sokfélekép érintkeznek s egymásba olvadnak. Viszatérünk 

a rendszerhez, mely azonban most már nem bir az első kor¬ 

szak merev élességével s életnélktili mozgatlanságával.“ 

Úgy bisziik, hogy ezen szavak a szerző álláspontját 

elég világosan jellemzik. Lássuk már most hol keresi ő azon 

szilárd központokat, melyek a természetnek megfelelő rend¬ 

szer alapjául szolgáljanak. A kőzetek fő- és alosztályozásá¬ 

nál eddig tudvalevőleg többféle kül- és belviszouyt vettünk 

tekintetbe u. m. az általános vegyalkatot, az ásványi ösze- 

tételt, a földtani kort, a szövetet stb. Rosenbusch is vegyes 

kategóriákat állít fel, a fősulyt azonban az alkatrészek mi¬ 

nőségére fekteti E szerint a tömeges kőzetek főosztályozá¬ 

sára a legkiválóbb ásvány szolgál, u. m. orthoklas, plagiok- 

lasz, nephcliu és lelteit, végre olivin. 

Az alosztályozás egyrészt a geológiai korhoz (harmad- 

kori- és harmudkorelőtti kőzetek), másrészt a másodrangu 

alkatrészhez (u. m. az Orthoklas kőzeteknél a kvarcz, Pla- 

gioklas kőzeteknél az Angit, Amphibol, Biotit s Diallagit stb.) 

alkalmazkodik. Végre a szövet (granitos, porphyros és üve¬ 

ges) az egyes csoportokon belül alosztályokat képez. Hogy 

ezen vagy bármely más kőzettani beosztás egészen követ¬ 

kezetes nem lehet, sőt hogy belértékének csorbulása nélkül 

a taglalás megfordulása is keresztülvihető, ez a dolog ter¬ 

mészetéből folyik és a szerzőnek fentidézett szavaival ösze- 

fér. Az elfogadott rendszer megbirálásáról tehát itt nem lehet 

szó, de ha a mai nap legáltalánosabban elfoglalt szempont¬ 

ból tekintjük a dolgot, feltűnik, hogy a szerző oly csekély 

figyelemben részesíti a kőzetek cbemiai minőségét, mely sze- 
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riut már szokássá vált a savasabb kőzeteket a háziasab¬ 

baktól különválasztani. Igaz, liogy ezen ellentét a menyiben 

a kőzetek vegyalkata az elegyrészekétől függ, egészen véve 

a szerző rendszerében is feltűnik, de a részletekben a ckemiai 

elv elhanyagolása helyenként feltűnő egybeállitásokra vezet. 

A földpát minőségére ellenben igen nagy súly vau fektetve, 

de e tekintetben a szerző csak egy- s a bárombajlásu föld¬ 

pát közötti különbséget használja fel az osztályozásnál, úgy, 

hogy az ortboklas-kőzetek külön nagy csoportot képeznek. 

A plagioklas elnevezése alatt öszefoglalt egyes földpátfajok 

megkülönböztetésére a szerző concret esetekben a Des Cloi- 

seaux-féle opticai ismertető jeleket használja, de a plagiok- 

las-fá j szerint való osztályozást mind elméleti, mind gyakor¬ 

lati szempontból elveti; az elsőből azért, mert a Tschermak- 

féle földpát elmélet szerint a plagioklasfajokban az isomorph 

anyagoknak százalékos ingadozásait még ugyanazon egy 

kőzetben is előfordulónak tartja, gyakorlatilag pedig a pla- 

gioklasfajok pontos meghatározása legtöbb esetben kivihe¬ 

tetlennek látszik. A lángkisérleti módszerről, mely ezen mű¬ 

tétet oly nagy mértékben elősegíti, nem tesz emlitést. Egyéb¬ 

iránt igen helyesen mutatja ki azt is, liogy az eddigi le¬ 

írásokban a földpátok monoklin vagy triklin volta sok 

esetben igen felületes módon, tisztán csak az ikerrovátkosság 

fellépése vagy hiánya szerint lett meghatározva. 

Az olivinnak az eddigi szokásnál nagyobb fontosságot 

tulajdonit a szerző, a menyiben némely kőzetcsoportban ne¬ 

vezetesen a plagioklas-augitkőzetek csoportjában az alosz¬ 

tályzást ezen ásvány fellépéséhez köti, ép úgy, mint a 

savasabb kőzeteknél a kvarezhoz. Evvel összefüggőleg az 

olivint mint a hasalt lényeges alkatrészét tekinti, miből az 

következik, hogy uémely, eddig basaltnak nevezett kőzet 

más osztályokba soroztatik. A harmadkon basaltok régibb 

képviselőire pedig a „kőzettani systematika Akasverusa“ a 

Melaphyr nevét alkalmazza, melynek ezúttal szabatos értel- 

19 



268 

mezés által biztos állást s létjogot szerezni akar. E szerint 

tehát a Melaphyr „az olivin (liabasok porphyros kiképző- 

dése“, „régibb (harraadkorelőtti) tömeges kőzet, mely lénye¬ 

gileg a plagioklas , augit és olivinuek szabad vasoxydokkal 

és bármely minőségű bázisból váltakozó arányban álló ke¬ 

veréke 

A kőzetek ásványi elegyrészei által képezett osztályok 

s csoportokon belül, még szövetük minősége is képez alosz¬ 

tályokat. A divatozó bárom szövetformát, n. m. a szemcsés 

(gránitos), porphyros és iivegnemü szövetet, a szerző is el¬ 

fogadja, de azoknak értelmezésében a görcsövi vizsgálatok 

módosító befolyása mutatkozik. ,,Illő‘‘-e, — úgymond — 

hogy az „alapanyagé fogalma nem ezen auyag valódi ter¬ 

mészetétől, hanem a használt opticai eszköz, a nagyitő 

lencse vagy górcső jóságától és az észlelő nagyobb vagy 

kisebb gyakorlottságától tétessék elvben is függővé ?" 

Elvének keresztülvitele azt hozza magárai, hogy azon kü¬ 

lönbség, melyet Zirkel „alapanyag1' s „bázis" között felál¬ 

lított, elenyészik, e két fogalom egybeolvad s már ezentúl a 

petrographiában csak a tömeges kőzetek azon részeire szo¬ 

rítkozik, melyekben a tömecsek kristálytani elrendezése 

semmikép sem fedezhető fel; ez tehát a „bázis", Zirkel 

értelmében, mely lehet üveges vagy felsites. A mely kőze- 

zetek szövetében ezen amorpb anyag végkép hiányzik, 

azokét nevezzük szemcsés vagy gránitos szövetnek, ha a 

kristályszemcsék nagysága, tekintet nélkül absolut méreteikre, 

egymástól nem lényegesen eltér, a midőn a gránitos szövet¬ 

ben szemcsék keverékéből nagyobb kristályok is kiválnak, 

porphyrszerü szövetről szólhatunk. A por p h y- 

ros szövet ellenben csak azon kőzeteknek tulajdonítandó, 

melyek amorpb alapanyagnak és kristályos szemcséknek 

keverékéből állnak. Ott, a hol a kristályos kiválások pará¬ 

nyiságuknál s ritkaságuknál fogva csak igen alárendelten 

szerepelnek vagy talán végkép hiányoznak, üvegszövetről 

szólhatunk. 



Midőn e mondottakban a felfogásnak s az előadásnak 

némely sajátságára figyelmeztettünk, a munka valódi tartalmát 

úgy szólván alig megérintettük. Az olvasó közönségre bíz¬ 

zuk azon gazdag kincs megbecslését, melyet a szerző 

ernyedetlen szorgalma mind saját uj megfigyeléseiből, mind 

a régibb adatok gondos öszeállitásából s kritikai megvilá¬ 

gításából meritett s e kötetbe lerakott. Midőn egyrészt az 

előadás világossága, a fogalmak szabatos körülírása és a 

rendszer következetessége e munkát kitűnő tankönyvvé te¬ 

szik, másrészt nem sokat mondunk, ha benne a mikrosco- 

pia kőzettan mai állásának kimerítő viszatükröztetését látjuk, 

s mint ilyet a szaktársak figyelmébe ajánljuk. A mikrosco- 

piai kőzetleirásra vonatkozó irodalomnak gazdag czimjegy- 

zékét, mely a munkához csatoltatott, szives köszönettel fo¬ 

gadjuk. I. B. 

Vegyesek. 
Fontos őslénytani lelet. A szerves ősvilágnak a föld 

rétegeiben rejlő maradványai közül azok érdemelnek különös figyelmet, 

melyek a most élő állat- vagy növényfajok, családok, sőt osztályok szi¬ 

gorú jellegeitől eltérvén, vagyis két vagy több osztály sajátságait 

egybe foglalván, mintegy közvetítő szerepet játszanak a szerves világ 

rendszerében. E tekintetben alig idézhetünk nevezetesebb példát mint 

a hires Arcbaeopterix lithographica Owen nevii madarat, melynek fark¬ 

képződése oly világosan utal azon rokonsági viszonyra, mely a mada¬ 

rakat a hüllőkkel hozza kapcsolatba. Az Archeopterix első s mind¬ 

eddig egyetlen példányát 16 évvel ezelőtt találták a solenhofi kőfejtő¬ 

ben s jelenleg a British Museum őrzi. Folyó év nyarán Bajorország¬ 

ban Triesdorfban Eichstatt mellett ezen nevezetes állatnak egy máso¬ 

dik példányát fedezték fel s ezen uj lelet annál fontosabbnak tekin¬ 

tendő, mivel az első példánynak lényeges hiányát pótolja. Tudjuk 

ugyanis, hogy a londoni példány a madárnak hüllőszerii farkkifejlődé¬ 

sét ugyan igen tisztán mutatja, a lábak is elég jól megvannak, ellen¬ 

ben a fej hiányzik. Az uj példány nemcsak az öszes alak, a fark, a 

szárnyak, a lábak épségére nézve kitűnőnek mondható, hanem — mi 

a fődolog — a nyak, a fej s csőr alkotása is tisztán kivehető. 
19* 
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Ezen fontos lelet, úgy látszik még nem került beható szakértő 

vizsgálat alá — rövid leírását a példány íeita/ih'd y Hűbériéin ur közli ■ 

..Az egész példány — úgymond — páratlan szépségű és tiszta¬ 

ságú képet nyújt. A szélesen kinyújtott szárnyaknak egész körvonalo- 

zása, a tollaknak alakja s minden részlete tisztán kivehető. A hát- 

gerincz s a bordák normális helyzetükben vannak meg, hogy szebben 

sem kívánhatjuk. A nyak s a fej oldalvást lehajtottak, minden egyes 

csigolya látható. A fej oldalt fekszik s álkapczái fogakkal vannak el¬ 

látva. A tollazat az egész testet födi s még a hátsó végtagokon is 

sűrűén állanak a tollak. Végre nemcsak a hátsó lábak körmei, hanem 

még a felső szárnyakéi is teljes épségben megvannak.“ 

Ezen rövid leírásból világosan kitűnik, hogy az eichstatti Archae- 

opterix a régi (solenhofi példányt, a mi a m sgtartás szépségét s tisz¬ 

taságát illeti, jóval felülmúlja A mi azonban a tudomány szempontjá¬ 

ból főfontossággal bir, az kétségkívül a fejnek épsége, melynek hiánya 

az első példány értékét oly lényegesen csökkenti. A leírás ezen sza¬ 

vai : „az álkapcsok fogakat tartalmaznak11 azt bizonyítják, hogy az 

Archeopterix csakugyan a madarak és a hüllők között álló alak, mely 

törzsének sajátságai közül nemcsak gyíkszerii farkát, hanem fogkép 

ződését is megőrizte még. Ez utóbbi sajátság úgy látszik még tovább 

is tartotta fen magát a madárvilágban, mert azon krétakörben madarak, 

melyek maradványait nem régen Éjszak-Amerikában találták fel, szin¬ 

tén gyikfogakkal voltak felszerelve, mig ellenben farkuk már csak a 

mostani madárfark fésüalaku csontképződését mutatja. 

A fentebb közölt leírás végszavaiból *) az is kitűnik, hogy a 

madár szárnycsontjai is körmöket viselnek. Sajnáljuk, hogy a dolog 

nincsen világosabban kifejezve. 

Mindezekből kitűnik, mily rendkívül fontossággal bir ez uj lelet, 

főleg a Da.:win-féle fejlődési elmélet szempontjából. Óhajtjuk, hogy az 

őskornak ezen érdekes maradváuya minél előbb kerüljön szakavatott 

kezekbe, hogy annak teljes becsét felismerhessük. I. B 

*) „Endlich sind nicht nur die Krallen au den Hinterfüssen, 
sondern auch dijenigenan den oberen Flügeltheilcn 
vorzüglich er haltén.u 

Zacharias: Gegenwart. 1877. Nr. 34. 

Hibaigazi tás. 

A 249 oldalon Hieria Staszycii helyett: 11 i e r i a 
olvasandó. 

Bericlitigung. 

S. 250 statt Hieria Staszycii: 11 i e r i a Staszycii. 

Staszycii 
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(Folytatás.) 

(7 átmetszeti r aj z z a 1.) 

Azon körülmény, hogy ezen márga feltűnően hasonlít 

a keleterdélyi Kárpátok neocom márgájához, melyet a Szé¬ 

kelyföldről irt munkámban tüzetesen leírtain, kövületek ke¬ 

resésére buzdított és csak hoszadalmas fáradozások után si¬ 

került kövületeket találnom a meszes márgapadokban egy 

vízcsatornában, mely a begylejtőn magasra felhuzódva, azt át¬ 

szeli. Találtam a következőket: 

Haploceras Grasanum d’Orb. és 

Belemnites dilatatus Blainv, a többi között még 

20 



Geologische Beobachtungen in dem Gebiete 

dér Kalkklippen, am Ostrande des siebenbürgischen 

Erzgebirges. 

Von Dr. F r a n z II <* r li i <• li. 

(Fortsetzung.) 

(Mit 7 Profilzeichn ingen.) 

Die auffallende AehnUchkeit dieser Mergel, mit dem 

neocomeu Mergel dér ostsiebenbiirgischen Karpathen, welclie 

ich in rneiner Arbeit iiber das Széklerland ausführlich be- 

scbrieben habé, veranlassten midi zum Suchen nach Ver 

steiuerungen ; erst nacli lángén Bemiihnngen gelang es mir, 

in den kalkigen Mergelbiinkcn in einer Wasserrösclie, die 

sicli lioch an den Bergabhang hinaufzieht und diese ver- 

quert, Versteinernngen aufzufinden, und zwar : 

Haploceras Grasanum d’Orb. und 

Belemnites dilatatus Blainv. nebst anderen 

Olcostephanus Asterianus und 

„ Jeanotti ahnlichen uudeutlichen Bruch- 

stücken; diese Mergelbildungen gehören daher den uuteren 

Neoeomien an. 

Obwohl die Schichten des Mergels unter den Ivalk- 

stein einzufallen schcinen, so konnte ich dennoch keine 

unmittelbare Auflageruag beobachten. 

Bei dem selír variirenden Auftreten dér verschiedenen 

Kalkgebilde dieser Gcgcnd und dem Umstande, dass ich in 

demselben keine • Versteinernngen auffand, nmss es his auf 

weiteres dahingestellt bibiben, ob dieser Kaik, wie es den 

Anschein hat, zum oberen Neoeomien gehört. 

In beiden Fitllen habén zűr Auffindung dér Kreide- 

bildungen von Toroczkó vorerst uicht Versteinernngen, són- 



273 - 

Olcostephanus Asteriauus és 

,, Jeauotti-hoz hasonló bizonytalan töre¬ 

dékeket • ezen márgák tehát az alsó neocomienliez tartoznak. 

Jólehet a márgarétegek a mészkő alá látszanak lejteni, 

közvetlen reátelepedést mégsem észlelhettem. 

Azon körülménynél fogva, hogy ezen vidék különféle 

mészképződményei igen változatosan jelennek meg és hogy 

azokban kövületeket nem találtam: a továbbiakra kell az 

eldöntést hagynom, vájjon ezen mész a felső neocomienhez 

tartozik-e, amint az látszik. 

A toroczkói krétaképződményekhez mindkét esetben 

a gyakorlott szemet nem első sorban a kövület, hanem a 

keleterdélyiekkel való petrograpkiai megegyezés utalta. 

Utazásaim alatt a neocom márgát Toroczkó alatt az 

Aranyosvölgy felé a Fehérpatakban is föltaláltam. 

A toroczkói ueocom-márga gyakran vékony Spkaerosi- 

derit betelepedéseket tartalmaz, mely oxidátió után Limonittá 

változik, előfordulnak kydraulikus márgapadok is, melyek 

föl nem használtatnak. 

Itt úgy, mint az erdélyi Keletkárpátokban, hol az alsó 

neocomien mint kövülettartalmazó márga meszes-agyagosan 

kifejlődve vau, az nem terjed meszire, hanem az idősebb 

mészkegység közvetlen közeiére szorítkozik, mig a homok¬ 

kőképződmények, melyek bebizonyítva szintén az alsó 

neocomienhez tartoznak és valószínűleg annak egyenértékei, 

nagy területet foglalnak el, még pedig tetemes távolokban 

az idősebb mészképződményektől. 

Úgy látszik tehát, hogy a mészképződmények jelenlegi 

tagosultságukbau már a neocom-márga lerakodása idejében 

léteztek, mely betölté azoknak mélyedéseit és szakadék ait, mi 

20* 
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dern die petrographische Uebereinstimmung mit den ostsic- 

benbürgischen, dem geiibten Auge Veranlassung gegeben. 

lm Verlaufe dér Begelmngen konnte icli die neoco- 

men Mergel auch unterhalb Toroczkó gégén das Aranyos 

Thai am Fehérpatak nachweisen. 

Die Ncoeommergel von Toroczkó í üliren haníige schmale 

Einlagernngcn von Sphacrosiderit, welcher durch Oxydirung 

in Limonit iibergeht, ferncr Bünké von hydraulischem Mer¬ 

gel, welche nicht benützt wcrden. 

llier, wie in den siebenbiirgischen Ostkarpathen, wo 

das nntere Neocomien als versteinelüngsfiihrender Hergel 

mit kalkigthoniger Ausbildnng auftritt, ist dessen Verhrei- 

tung keine grosse, sic bescliriiokt sicli auf die allernacliste 

Nahe des iiltercn K-dkgebirges, wührend Sandsteinbildungen, 

die erwiesener Massen ebenfalls dem unteren Neocomien 

angehören, und wahrscheinlich ilir Aequivalent sitid, eine 

grosse Yerbreitung und zwar in grüsserer Entfernuug von 

den alteren Kalkbildungen einnehmen. 

Es scheint demnach, dass die Kalkbildungen in ihreu 

heutigen Reliei'formen schon zűr Zeit dér Ablageruug dér 

neocomen Mergel existirt habén, welche die Vertiefungen 

und Scbluchten derselben ausfiillten, wodurch es oft den 

Anscliein gewinut, als würden dieselben die alteren Kalk¬ 

bildungen unterteufen, was auch v. Hauer au dem Neocoui- 

mergel dér Umgebung von Kroustadt beobachtete, *) wah- 

rend dem das Sandsteinaquivalent derselben in grösseren 

Entfernungen von den Kalkgebirgen oder von denselben 

durch andere Bildungen getrennt, gleichzeitig zűr Ablage- 

rung kommend, in ciner andereu Facies erscheint. 

Es gibt Punkte in dem Randgebirge, welche dies 

sehr wahrscheinlich maciién. 

Beobachtungen iiber dieses Verhaltniss sind ins tferne 

richtig, als sie iiber den genetischen Zusaminenbang dieser 

') Geoiogie Siebcnbiirgens, pag. 279 — 280. 



nők következtében gyakran úgy látszik, mintha az az idő¬ 

sebb mészképződmények alá jutna, mit Hauer is észlelt 

a Brassó környékén előforduló neocom-márgáuál 1), annak lio- 

mokkőaequivalense pedig tőle vagy a mészhegyektől más 

képződmények által elválasztva, egyidejűleg lerakodván, el¬ 

térő faciesben jelenik meg. 

A szegélyhegység egyes pontjai ezt igen valószínűvé 

teszik. 

Az ezen körülményre vonatkozó észleletek anyi- 

ban helyesek, menyiben azok ezen képződmények genetikus 

öszefüggéséről átalában, különösen pedig az előttünk fekvő 

terület elterjedt és palaeontologiai érvek nélkül bajosan 

kijelölhető homokkő-képződményeinek helyzetéről 

kellő felvilágosításokat adni képesek. 

A toroczkói teknő alsó részében, főleg annak délnyu¬ 

gati szélén gyakran homokos conglomerátok fordulnak elő, 

melyek sűrűn tartalmaznak kristályos palakőzetet és a körös 

körül helytálló mészkőből származó töredékeket, hasonló for¬ 

dul elő az azelőtt Thoroczkói grófi parkban és a Havas¬ 

patak egész déli oldalán (a térképen Sugpatak), Hauer ezek¬ 

ről azt állítja, hogy „az erdélyi érczhegység közönséges eoeen- 

képződményeicől (Kárpáthomokkő) meg nem különböztet¬ 

hetők 2) 

Egyetlen alkalmas pontot sem találtam, hol ezen kö¬ 

vületnélküli képződményeknek telepedési viszonyait közvet¬ 

lenül tanulmányozhattam volna, igy annak helyzetéről előle- 

gesen semmi bizonyosat sem állíthatunk. 

') Geologie Siebenbiirgens pag. 279—280. 

2) Geologie Siebenbiirgens pag. 510. 
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Bildungen ilberhaupt, sowie insbesoudere die Stellung dér 

weit veibreiteten, oline paliiontologische Anhaltspunkte 

s c b w er z u deutende n Sandsteinbildungen des vorlie- 

genden Terraius, eiuen bedeuteoden Aufschliiss 7,u gebeu 

im Standé sind. 

lm unteren Theile dér Toroczkóer Mulde treten hantig 

und zwar den Südwestrand derselben einnehmend sandige 

Conglomerate auf, welche hantig Fragmente kristallinischer 

Schiefergesteine, sowie dér ringsum anstehenden Kalksteine 

íühren, so in dem vormals gratiicli Thoroczkóischen Parké 

und dér ganzen linken Lelnie des Havaspatak (auf dér 

Karte Sugpatak bezeichnet); v. Hauer sagt, dass sicli die¬ 

selben „von den gewöbnlieben Eocengebilden (Karpathen- 

sandstein) des siebenbürgiscben Erzgebirges niclit unter- 

scheiden.“ x) 

Ich konnte keinen geeigneten Punkt tűr direkte Beob- 

acbtungeu dér Lagerungsverbaltnisse dieser petreíaktenlee- 

reu Gebilde auffinden, daher tilier derén Stellung vorlauíig 

nichts sicberes angeben kann. 

Bezüglicb dér Stellung des Karpathensandsteiues aber 

i 111 siebenbürgiscben Erzgebirge will icb dér Darstellung 

nieiner weiteren Beobacbiungen niclit vorgreifen. 

An den niaebtigen Kalkbildungen dér Umgebung von 

Toroczkó lasseu sicli, wie sebon bemerkt wurde, nacb dem 

Verlauíe ilirer eminenten Höbepunkte von Nord nacb Síid 

mehrere Keiben derselben unterscheiden. 

Die westlicbste und böcbste verlauft paralell mit dér 

Tbalriebtung des Aranyos-Flusses von Szolcsva bis Borév, 

erhebt sicb mit dem Melapbyr und dessen Tutién zu einer 

ansebnlicben Hőbe, indem die meisten ilirer Höbenpunkte 

1200 Meter übersteigen, dér Gebirgszug, dem diese Reibe 

von Kalkbildungen aufgelagert ist, lebnt sich gégén Westen 

') Geologie Sicbenbürgenti, pag. 510 
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Az erdélyi érczhegység kárpáthomokköveinek helyze¬ 

tét illetőleg pedig további vizsgálataimnak eredményét előre 

hocsájtani nem akarom. 

Toroczkó nagyterjedelmit mészképződményeiuél, mint 

már megjegyeztük, az éjszaktól dél felé húzódó feltűnő ma¬ 

gaslatoknál több sort lehet megkülönböztetni. 

A legmagasabb, a nyugati, az Aranyos folyó völgy irá¬ 

nyával Szolcsvától Borévig párhuzamosan halad, a Melaphyr 

és annak tuffáival nagy magasságra emelkedik, magaslatai¬ 

nak legtöbb része u. is 1200 méteren túlra hág, a hegy- 

vonulat. pedig, melyre ezen mészkősorozat reátelepedik, nyu¬ 

gat felé azon kristályos kőzetekhez simul, melyeket Vidály 

és Borév között az Aranyos folyó szel át. 

E sorozat az, melynek bázisán véleményem szerint a 

Triashoz tartozó idősebb képződmények megjelennek. 

A keleti és alacsonyabb sor határozott mészszirteket 

mutat hasonlóan rátelepedve a Melaphyr és annak Tuffáira 

és legimpozánsabb szirtje, nevezetesen a Székelykő legma¬ 

gasabb pontját 1130 méterrel éri el, mig többi magaslatai 

a 8—900 méter között ingadoznak. 

Keletnek a Marosvölgy felől különösen impozáns szir- 

teket a Melaphyr és annak Tuffái környezik, vagyis ezek a 

mészkövekkel szigetszerűen emelkednek ki a harmadkori 

képződményekből, melyek kelet felé terülnek el és elszige¬ 

telik a szirtsoroza'ot, melynek bázisán mint egy szőnyeg 

fekiisznek. 

A szirtsorozat azonban nem függ mindenütt közvetle¬ 

nül ősze, egyes részei mély nyergek által elválasztvák, me¬ 

lyek a Melaphyrig leérnek, mint ez egész jól észlelhető a 

Toroczkótól Hidasra vezető átjárónál. 
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an jenes Stílek krystallinischer Gesteine, welcbes zwischen 

Yidály und Borév vöm Aranyosflusse durchschnitten wird. 

Diese Reihe ist es, an dérén Basis die alteren Gebilde 

nach meiner Auffassung dér Trias angehörend, auftreten. 

Die östliche und niedrigere Reihe, érhebt sich in aus- 

gesprochenen Klippen, ebenfalls dem Melaphyr und dessen 

Tuften aufgelagert, an ihrer imposantesten Klippé, namlich 

dem Székelykő, zu ihrer höchsten Höhe mit 1130 Meter, 

wahrend ilire anderen Höhenpunkte zwischen 8—900 Meter 

schwanken. 

Gégén Osten wird dicsér insbesondere vöm Marosthale 

imposant erscheinende Klippenzug, von dem Melapbyr und 

dessen Tuffen umsaumt, das heisst diese Gesteine erheben 

sich mit den Kalkgebilden inselartig aus den tertiaren Bil- 

dnngen, welche sich nach Osten bin verbreiten, und isoliren 

die Klippenreihe, an dérén Basis sie sich wie ein Teppich 

ausbreiten. 

Diese Klippenreihe steht ihrerseits nicht tiberall in un- 

mittelbarem Znsammenhange, einzelne Theile sind durch 

tiefe Einsatt nngen getrennt, die bis auf den Melaphyr hinab 

reichen, wie dies ganz deutlich an dem Uebergange von 

Toroczkó nach Hidas zu beobachten ist. 

In dieser Klippenreihe, welche gégén Westen in die 

Mulde von Toroczkó abfallt, konnte kein sicherer Anhalts- 

punkt filr das Altér dér an dér Basis auftretendeu Kalkbil- 

dungen gewonnen werden, sie bestehen meist aus rothen 

Kalkbreccien. 

Zwischen diesen Klippenzug, welcher durch das Thal 

von Gyertyános unterbrochen wird, schieben sich schon 

oberhalb Nyirmező und Vládháza (Kakova) Sandsteinbildun- 

geu ein, welche nördlich von hier zwischen Oláh Rákos 

und Hidas beginnend mit einer ziemlich sclimalen Zone 

nach Síiden verlauít, um immer Breite gewinnend, endlich 

das grosse Terrain des Rand- und Erz.uebirges einzunehmen, 
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E színsorozatban, mely nyugat felé a toroczkói tek- 

nőbe lejt, egyetlen egy biztos érvet sem állapíthattam 

meg a bázison megjelenő mészkövek korára, mert jobbáia 

vörös mészbrecciákból állanak. 

Ezen szirtvonulat között, melyet a gyertyánosi völgy 

átszel, már Nyirmező és Vládháza (Kakova) fölött homok¬ 

kövek húzódnak be, melyek innen kezdve éjszaknak Oláh- 

Rákos és Hidas között egy meglehetős keskeny övvel dél- 

felé tartanak, hol szélességben mindinkább növekedve, végre 

a szegély- és érczhegység nagy területét betöltik ; ez azon ho¬ 

mokkő, mely eddig eocen Kárpáthomokkőnek tekintetett. 

A harmadik és keleti mészkősor, mely valódi mész- 

szirtvonulat, Nyirmező és Kakova között a Dialu maréval 

kezdődik és rendesen kisebb sziliek alakjában vagy a neo- 

gen, vagy az idősebb képződményekből kiemelkedve délfelé 

állandó irányban balad Gyulafehérvár tájékáig. 

Ezekből láthatjuk, hogy T.oroczkó mészkövei az emel- 

, kedő hegységgel több éjszaktól délnek csapó sorban, kelet¬ 

től nyugat felé magaslanak. 

Ezen sorokat déli irányban tovább is lehet követni, 

hol azonban a nagyterjedelmű homokképződmények miatt 

egyátalában nem tűnnek elő oly impozánsan. 

A homokkőterületen szirtalkotő mészkövek is találtat¬ 

nak, melyek a toroczkóiaknál ifjabb formátiókoz tartoznak. 

Itt is különleges vizsgálatok számára kell fentartanunk, hogy 

a számtalan mészszirt geológiai tanulmány és térképezés 

tárgya legyen, ezek közül én jelen munkámban csak egye¬ 

seket sorolhatok fel, melyekre különösen geológiai utazásaim 

közben bukkantam és a melyek geológiai viszonyaik meg¬ 

ismerésére főleg alkalmasaknak látszottak. 



es ist dies jener Sandstein, welclier l»i,s mm als eocener Kar- 

patbensandstein aufgeführt wurde. 

Eine dritte und östlicbste Keibe von Kalkbildungen, 

welcbe einen Zug wahrer Kalkklippen da'stellen, i.st jene, 

welebe zwiscben Nyirmezo und Kakova mit dcm Dialu maré 

beginnt und gewöbnlicb in kleineren Klippen entweder aus 

dcn eoceuen, oder alteren Bildungen berausragend, einen 

konstanten Verlauf nacb Síiden bis in die Gegeud von 

Karlsburg besitzt. 

Wir seben somit, dass síeli die Kalkbildungen dér Um- 

gebung von Toroczkó, mit dem ansteigenden Gebirge in 

mebreien Keiben, die von Nord nacb Síid streicben, von 
\ ' 

Osten gégén Westen erbeben. 

Dicse Reiben lassen sicb aucb in dér weiteren südli 

eben Richtnng verfolgen, wo sie freilicb wegen dér grossen 

Verbreitung dér miiebtigen Sandsteinbildungen nicbt durch- 

aus in so imposanten Formen ersebeinen. Aucb treten in 

dem Sandsteingebiete klippenbildende Kalksteine auf, welebe 

einer jüngeren Formation angeböreu als jene von Toroczkó. 

Es muss aber wieder Spezial-Untersucbungen ttbcrlas- 

sen Ideiben, geoloiiscbe Studien und die kartograpbisebe 

Darstellung dér unzabligen Kalkklippen durcbzufübren, von 

welcben ieb in dér vorliegeuden Arbeit nur einzelne liervor- 

beben kann, die ieb in den Richtungen raeiner geologiseben 

Wanderungen antraf und sicb besonders für die Auífassung 

ibrer geologiseben Verhaltnisse eigueten. 

Die Eruptivgesteine dér Umgebung von Toroczkó bat 

Dr. Gustav Tscbermak in seinem Werke: „Die Porpbyr- 

gesteine Oesterreichs aus dér mittleren geologiseben Epocbe“ 

besebriében ; dórt werden folgende angefiibrt. 

Quarzporphyr, im Osten dérKalkfelsen, bei dem 

Dorfe Nyirmező. 

Felsitporphyr, von ausgezeiebneter Ausbilduug im 
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Toroczkó vidékének eruptív kőzeteit Dr. Tschermak 

Gusztáv „Die Porpbyrgesteine Österreichs aus dér mittleren 

geologiscben Epocbe“ czimű művében irta le és felsorolja a 

következőket: 

K v a r e z p o r p b y r a mészsziklák keleti részén, 

Nyirmező helységnél. 

Felsitporpbyr kitünően kifejlődve Toroczkó- 

tól nyugatnak, a sz.-györgyi rom mögött, a magasra érnek 

kedő mészszirtek alatt 

M e 1 a p b y r a toroczkói hutáknál, Toroczkótól uyu 

gatnak a sz.-György romnál. 

P o r p h y r t u ff Toroczkótól nyugatnak a rom mögött. 

Toroczkó vidékén huzamosabb ideig tartózkodván, úgy 

ezen felsorolt kőzetek elterjedésére, mint más általam észlel¬ 

tetekre vonatkozólag a következőket csatolhatom ezekhez, 

de ez utóbbiakra nézve fönntartom, hogy annak idején fo¬ 

gom közleni vizsgálatuknak eredményét, előzetesen a következő¬ 

ket sorolom föl : 

a) Kvarcztrachyt meglehetősen érdes zöldes 

színezetű alapanyaggal, melyben fehér Földpát és Biotit 

porpbyrosan kiválva van, tartalmaz Kvarczszemeket és kül¬ 

sejére nézve feltűnően különbözik a Toroczkó vidéki Kvarcz- 

porphyrtól. 

Ezen kőzet Toroczkó-Sz.-Györgytől nyugatnak a Havas¬ 

patak völgyének felső részein meglehetős gyakori. 

Ezekben egykor bányásztak is, miről egyes hányások ta¬ 

núskodnak, melyeket már Partsch is említ. ') 

b) Egy p o r p h y r o s Biotit tartalmú kőzetet Toroczkó- 

*) Geologie Siebenbürgens. pag. 512. 



Westen von Toroozkó, liinter dér Ruiue von Szt. György un- 

terlialb dér hochemporragenden Kalkfelseu. 

Méla p h y r, bei den Schmelzhiitten von Toroozkó, 

irn Westen von Toroozkó, bei dér Ruine von Szt. György. 

P o r p h y r t u f f irn Westen von Toroozkó, hinter dér Ruine. 

Mein langerer Aufentbalt in dér Umgebung von To¬ 

roozkó setzt niich in die Lage, sowohl beziiglich dér Ver- 

breitung dieser angeftihrten Gesteine, als auch anderer Beob- 

aelrtungen folgendes hinzuzusetzen ; beziiglich dér Letzteren be- 

lialte ich mir vor, seinerzeit iiber das Ergebniss dér Untersu- 

clmng derselben Mittheilung zu maciién. Vorlaufig fülire ich an: 

a) Q narztrac h y t., mit ziemlich rauher, griinlich- 

gefarbter Grundmasse, in derselben sind porphyrisch aus- 

geschieden weisser Feldspath und Biotit, er enthaltet Körner 

von Quarz, unterscheidet sich in seineru ausseren Habitus 

auffallend von dem Quarzporphyr dér Toroczkóer Umgebung. 

Dieses Gestein kommt in den oberen Theilen des Tha- 

les vöm Havaspatak, westlich von Toroczkó-Szt.-György, 

ziemlich liaufig vor. 

In demselben vvurden auch Schurfarbeiten bétrieben, 

wovon einige Haldcn Zeugniss gébén, die schon Partsch 

erwahnt.*) 

b) Ein p o r p h y r i s c h e s Biotit haltiges Gestein faiul 

ich südöstlich von Toroczkó-Szt.-György au Randc dér To¬ 

roczkóer Middé, es ist schon stark zersetzt. 

c) Ein auderes Gestein auf dér Ostseite des Malomkő, 

südöstlich von Toroczkó-Szt -György hoch oben, in gros- 

sen Blöckcn, in . dér grünlichgrauen oder röthliohgrauen 

lelsitischen Grundmasse Hegen; Biotit in klemen seclisseitigen 

Tatéin, Plagioklas und Quarz, auch ein grttnlicher Feldspath 

in einzelnen glauzenden Sáulchen, dieses Gestein niihert sich 

dóm Quarzporphyr dér Toroczkóer Gegend. 

d) Q u a rzpo r p h y r in Blöcken hinter dcm Malomkő 

mit kleinkörniger Grundmasse, die Farbe derselben ist blass 

’) Geologie Siebenbürgens, pag. 512. 
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Sz.-Györgytől délkeletnek a toroczkói teknő szélén találtam, 

ez már igen elmállott. 

c) Egy másik a Malomkő keleti oldalán, Toroczkó-Sz.- 

Györgytől délkeletnek a magasban nagy tömzsökben jelenik 

meg, a zöldesszürke vagy vörösesszürke felsites alapanyag¬ 

ban előfordulnak: Biotit, kicsiny hatoldalu táblákban, Pia- 

gioklas és Kvarcz, valamint egyes fénylő oszlopocskákban 

egy zöldes földpát is; ezen kőzet hasonlít a toroczkói Kvarcz- 

porphyrhoz. 

d) K v a r c z p o r p b y r tömzsökben a Malomkő 

mögött, alapanyaga apró szemcsés, melynek színe halvány 

búsvörös, a Kvarcz sűrűn előfordul, szintúgy kicsiny busvörös 

Ortboklas-kristályok, Biotit nincs, a kőzet gráuitos külsejű. 

c) Egy fekete, tömött alapanyagú kőzet Bedeleuról 

Toroczkó-Sz.-Györgytől délnyugatnak, sok Kvarczszemeket 

tartalmaz. 

f) Rbyolitos kőzet a Szilaspatakban, Toroczkótól 

nyugatnak. 

Ezen fehér rbyolitos kőzet Stache szerint a porczellán- 

szei'ü alapanyaggal birö typusboz tartozik és gyakran dilie- 

xagonális pyramisokban Kvarczot tartalmaz. 

g) egy tömött felsites alapanyagú barnavörös kőzet 

Biotit-, Kvarczszemek- és kevés kivált Földpáttal szintén a 

Szilaspatakban fordul elő. 

b) Trachytszer ü kőzet Nyirmezőről, piszkos 

szürke alapanyaggal, fénylő Ampkibol oszlopocskákkal és 

szórványos Kvarczszemekkel, ez a homokkőt áttöri. 

ügy a toroczkói teknőben mint az ezt bezáró mészvo- 

nulatokban, mindenütt a képződmények aljául a Melapbyir 

szolgál, a mint ezt úgy az egyes kiemelkedéseknél magában 
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fleiscbrotb, Quarz erscheint sehr hantig, ebenso kleine fleisch- 

rőtbe Orthoklaskrystalle, Biotit ist nicbt vorhanden, das Ge¬ 

stein bat granitisches Ausseben. 

e) S ckwarzes Gesteiu mit dicliter Gruudmasse von 

Bedeleu, síidwestlicb von Toroczkó Szt.-György, entbalten 

viele Quarzkörner. 

f) Rbyolitisches Gesteiu im Szilaspatak westlicb 

von Toroczkó 

Dieses weisse rbyolitische Gestein von dein Typus, wel- 

cben Stache als mit porcellanartiger Grundmasse bezeicbuet, 

í’iibret bániig Quarz in Form dibexagoualer Pyramiden. 

g) B r a u n r o t h e s Gestein mit felsitiscber dicbter 

Grundmasse, enthalt Biotit und Quarzkörner, wenig ausge- 

scbiedenen Feldspatb, kommt ebenfalls in Szilaspatak vor. 

h) Trachytartiges Gestein von Nyirmező mit 

scbmutz'ggrauer Grundmasse, enthalt glanzende Ampbibol- 

saulchen und sparsame Quarzkörner, dieses Gestein durcb- 

setzt den Saudstein. 

Melapbyr bildet in dér Toroczkóer Mulde sowobl, als 

den Kalkzügen, welclie diese einscbliessen, überall die Unter- 

lage dér dortigen Bildungen, wie dies an einzelhen Heívor 

ragungen desselben in dér Mulde selbst oder nalie am Raude, 

als auch jene Tbaleinscbuitte beweisen, welcbe die Erosio- 

nen bis unter die Kalkbilduogen bewerkstelligt babén. 

leli scbreite nun von Toroczkó durck die Felsenklause 

von Gyertyános (rom. Valicsora) iiber Nyirmező (rom. lJo- 

jana) nacb Vládháza (rom. Kakova). Emen interessanten 

Aufscbluss iiber die Configuration einer Kalkklippe und ibrer 

Umbiillung gab mir die Gegend von Kakova, westlicb von 

Enyed. 

Nördlicb von Kakova erbebt sich dér 570 Meter 

bobé Szirbu, er bildet eiue isolirte Kuppe, welcbe durcb 

einen eingesenkten Hűeken gégén Norden mit dér ziem- 

licli ausgedebuten Kuppe des 702 Meter hobeu Dialu maré, 
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a teknőlep, vagy közel a szélihez, mint azon völgybemetszé¬ 

sekben észlelhetni, melyek egész a mészkövek alá bevágattak. 

Most Toroczkón át a gyertyánosi szoroson (rom. Vali- 

csora), Nyirmezőn (rom. Pojana) keresztül Vládházára (rom 

Kakova) térek. 

Erdékesen fejté meg egy mészszirt alakzatát és be- 

burkolását a kakovai vidék, Enyedtől nyugatnak. Kaková- 

tól éjszaknak emelkedik az 570 méter magas Szirbu, mely 

egy elszigetelt csúcsot képezve, éjszakfelől egy behorpadt 

hegyháttal az ezen vidék legmagasabb hegyével, a 702 mé¬ 

ter magas Diáin maré meglehetősen kiterjedt kúpjával ösze- 

függ, keletnek a Seszurile hegyháta érintkezik vele, melynek 

meredek lejtői a Peren Funtiuielilor völgyébe lapulnak. 

Ezen lejtőkön az enyedi völgybe sebesen rohanó Peren 

Funtiuielilor patak mellékvizeivel együtt mély vízmosásokban 

föltárta a kőzetek egész sorozatát. 

Ottlétem előtt kevéssel ezen vidéken egy pusztító felhősza¬ 

kadás az öszes vízmosásokat igen bemélyité és tisztára kimosta, 

minek következtében a geológiai viszonyok jobban szemlél- 

hetőkké lettek. 

A Dialu maré egy hatalmas mészszirt, melyet legkeve¬ 

sebb 570 méter magasságig ifjabb képződmények környez¬ 

nek és e környezetből a mészképződmények 132 méter ma¬ 

gasan állanak ki. 

A Pereu Funtiuielilor igen bemélyité a környező kép¬ 

ződményeket és erosio utján feltárta a mészkövet. 

A Dialu maré hatalmas mészképződményei bár vál¬ 

takozó külsejüek, de a legnagyobb valósziuiiség szerint 

egy ugyanazon emelethez tartoznak, ez legalább azoknak 

nagy részére áll. 
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des höchsten Berges in (liesem Gebiete zusainmenhangt, 

im Osten scliliesst .sicli demselben dér Bergrücken des Se- 

szurile au, die steilen Gelninge derselben falién in das Thal 

des Peren Funtinielilor ab. 

An diesen Gebiingen hat dér rascb in das Enyeder Thai 

heiabstiirzeude Bach, Pereu Funtinielilor mit seinen Neben- 

quelleu die Gesteiue ibrer Folgemeihe durcb tiefe Wasser- 

risse blosgelegt. 

Kurze Zeit vor nieiner Amveseubeit hat ein diese Gé¬ 

géiül verheerender Wolkenbrucb die sammtlichen Wasserrisse 

tiet ausgeböhlt und rein gewaschen, wodurcb die geologi- 

scben Verbaltnisse nocb anscbaulicber wurden. 

Dér Dialu maré reprasentirt eine gewaltige Kalkklippe, 

welcbe bis auf eine Hőbe von mindestens 570 Meter von 

jiingeren Bildungen uuibiillt ist, aus welcber Jmbiillung die 

Kalkbildungeu mit einer Hőbe von 132 Meter berausragen. 

Dér Pereu Funti• ieiilor hat in die umbíillenden Bildun¬ 

gen tief eiugesclinitten und durcb Erosion die Kalkbildungeu 

blosgelegt. 

Die Kalkbildungen dér Dialu maré variiren zwar in 

ibrem ausseren Aussehen, gebören aber mit grösster Wabr- 

scbeinlicbkeit einer und derselben Stufe an, wenigstens gitt 

dieses von einem grossen Tbeile derselben. 

Eine nicht unbedeutende Machtigkeit und Verbreitung 

erlangt ein sehr dicbter, böcbst feinkörniger Kalkstein von 

gelblicber Farbe und schiefriger Struktur mit muscbligem 

Bruch, ein lithograpbiscber Scbiefer, er filbrt wenig Verstei 

nerungen, icb faiul denselben an den siidlicben Abbangen 

des Dia'u Szirbu ungeftibr in dér mittleren Hőbe desselben, 

es ist sebr fraglicb, ob derselbe nicht schon den unterén 

Neocomien angebört. 

Eine audere, ebenfalls sebr dichte, scbmutzig gelblicb- 

graue, beim Anschlagen bellklingeude Varietat ftíhrt unge- 

mein baufige Gastropoden, die mit dem Gesteiue fest ver 

wacbsen sind, und nur bei Verwitterung desselben an die 

Oberíiacbe treten, scbeint den vorigen zu unterteufen, in 
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Nem csekél}7 vastagságú és elterjedésit egy tö¬ 

mőt!, kitünően tinóm szemcsés mészkő, mely sárgás szinti 

és palás szövegű kagylós töréssel, egy lithographai pala, 

kevés kövületet tartalmaz, erre a Diain Szitbu rdéli lej¬ 

tőin köriilbelől a leimagasságban találtam, igen kétes, vajon 

az nem tartozik-e az alsó neocomienkez. 

Egy másik, hasonlóan igen tömött piszkos sárgássziirke, 

a ráiitésnél tisztán csengő változat igen gyakori Gastropo- 

dákat tartalmaz, melyek a kőzettel szorosan egybenővék és 

csakis annak elmállásakor tűnnek a fölületen elő, az döb¬ 

beni alámélyedni látszik, nagyobb elterjedésben lép föl 

azonban egy világos sárgásfehér mészkő, mely tovább kelet¬ 

nek terjed, ez Nerineákat tartalmaz, melyekből 

Ptygmatis carpatkica Zeuscli. és 

„ pseudo Bruntrntana Gemm. 

felismerhetők. 

A Kakova melletti Diáin maré szilijének mészköve te¬ 

hát legnagyobb részben a felső Tithonkoz, vagyis a felső 

Strambergi rétegekhez tartozik. 

Mint már emlitve volt, az ifjabb kőzeteket, melyekre 

a sziitek települvék és melyek által környezteinek, föl 

egész a mészkőig és abban is mély vízmosások szelik át, 

minek folytán látható, hogy az a sziliek alja felé terjedelem¬ 

ben nagyobbodik és az ifjabb képződmények alatt, ha nem 

is láthatóan, folytatva lesz és innen délnek Girbovánál (felső 

Orbo) az ottani sziliek alakjában ismét felszínre kerül. 

A Percu Funtinielilornál a mészkő tömegében egy vas¬ 

tag mészconglomerát van először is, mely a sziliekhez tar¬ 

tozó mésztöredékekből és egy zöld porphyros kőzet darab¬ 

jaiból áll. 

21 
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grösster Verbreitung aber tritt ein lichter, gelblichweisser 

Kalkstein auf, welcher weiter ösllicb erscheint, er fiihrt Ne- 

rineen, unter welchen mán 

Ptygmatis carpatbica Zeusch, und 

Ptyg. pseudo Bruntrutana Gemm 

unterscheiden kaim. 

Dér Kalkstein dér Klippé des Diáin maré bei Kakova 

gehört somit zum grössten Theil dem oberen Titbon, d. i. 

den oberen Stramberger Schicbten an. 

Die tiefen Wasserrisse sclmeiden, wie sclion bcmerkt 

wurde, durcb die j (ingeren dieser Klippé aufgelagerten und 

dieselben umbüllenden Gesteine bis auf den Kalkstein und 

auch in denselben ein, wodurcb ersicbtlich wird, dass der- 

selbe gégén die Hasis dér Klipje an Umfang zunimmt, und 

unter den jiingeren Bildungen, wenn aucli niclit sicbtbar 

fortsetzt, nui südlicb von bier bei Girbova (Felső Orbo) in 

den dortigen Klippen wieder zu Tagé m treten. 

lm Peren Funtinielilor erscheint an dér Masse des 

Kalksteins vorerst ein macbtiges Kalk-Conglomerat, be- 

steliend aus Ka’kbrocken, welcbe jenem dér Klippé ange- 

hören, mit Stiicken eir.es griinen porpbyriscben Gesteins. 

Dieses Conglomerat gebt durcb Aufnabme von Sand 

endlicb in Sandstein übér, welcher sicb massenbaft ent- 

wickelt; es ist dies jener Sandste n, welcher bei Kakova 

beginnt und dem Enyeder Tbale nacb aufwarts bis iiber 

Nyirmező beobachtet werden kann, und dér nacb Síiden bin 

eiue grosse Verbreitung erlangt, wie sclion oben erwaknt 

wurde. 

Dieser Sandstein erreicbt au dem Diáin Szirbu und 

Dialu maré niclit jene Hőbe, wie die darüber lagernden 

Neogenbildungen, namlich dér Leithakalk. 

Ungefabr in dér mittlei en Hőbe des Dialu maré bildet 

Peren Funtinielilor eine tiefe Scblucbt, in welcher die Ge- 

steinsscbicbten gewunden und ungebogen erscbeinen; bier 



Ezen congiomerát homokfölvétel után végre homokkővé 

változván, tömegesen kifejlődik és ez azon homokkő, mely 

Kakovától kezdve az enyedi völgyön át fölfelé Nyirmezőn 

tűiig észlelhető és dél felé igen el van terjedve, mint ez 

már fönntebb is említve volt. 

E homokkő a Diáin Szirbun és Dialu marén nem 

emelkedik oly magasra, mint az azokra települő Neogenkép- 

ződmény, névszerint a Lajtamész. 

Körülbelől a Dialu maré közepén a Peren Funtinielilor 

egy mély szakadékot alkot, hol a kőzetrétegek meghajlítva 

lenni látszanak, itt az is látszik, mintha a homokkő fedőjé¬ 

ben egy tetemes vastag mészkő telepednék. 

Ez azonban a töbszörösen zavart rétegek és csuszám - 

lások, valamint a korlátozott észlelési területek következ¬ 

tében nem teljesen világos. 

A mészkő tartalmaz gyakran Rudistákat, Caprotiná- 

kat és Radioliteseket, a szilárd, részben szürke, részben 

vöröses szinti mészkővel bennsőleg összenőve van, ez tehát 

ezen területen a második hely, hol Rudistákra találtam. 

Mindezeken felül a Dialu szirbu magaslatáig, 570 mé¬ 

ternyi magasságig Lajtamész telepedik a gerinczekre közel 

vízszintes rétegekben, az enyedi völgyben Kakováuál azon¬ 

ban valamivel nagyobb EK. hajlássa!. 

Itt mindenütt egész világosan láthatni, hogy mint fe- 

küsznek a Lajtamész rétegei diskordans telepedésben a ho- 

mokkőképződmenyek retegfejeire, mivel azonban nem emel¬ 

kednek a Lajtamészszel egyenlő magasra, ez utóbbival ott 

közvetlenül a szirtes mész érintkezik és igy az enyedi völgy 

egész öblét Kakovától a legmagasabb előhegyig kitölti. 

Meg kell mindamellett jegyeznem, hogy a víznek 

21* 



hat es auch den Anschein, als wiirde im Hangenden des 

Sandsteins ein ziemlich maciitiger Kalkstein lageru. 

Bei den vielfach gestürten Schichten und Almitsckuu- 

gen, sowie dem beschránkten Beobachtungsterrain ist dies 

aber niclit ganz kiár. 

Dér Kalkstein fiihrt háuíige Rndisten, Caprotina und 

Radiolites, sie sind mit dem festen tlieils grau, tlieils rötli- 

licli gefárbten Kalkstein innig verwaclisen, es ist dies somit 

dér zweite Punkt dieser Gegend, an welcbem ich Rndisten 

aufget'unden ba‘ e. 

Ueber allén diesen bigéit bis auf die Hőbe des Dialu 

Szirbu bis zu einer Hőbe von 570 Meter, Leitliakalk in bei- 

nabe horizmitalen Scbichlen auf den Hőben, im Enyeder 

Thale aber bei Kakova mit einer etwas I edeutenderen Nei- 

gung na-li KO. 

Es liisst sich hier überall ganz deutlicb beobacbten, 

wie die Scbichlen des Leithakalkes in diskordanter Lage- 

rung auf den Scbichtkőpfen dér Sandsteinbildungen ruhen, 

nachdem die Letzteren aber nicbt bis zu jener Hőbe anstei- 

gen, welche dér Leitliakalk erreicbt so liegt dér letztere 

dórt unmittelbar dem Klippenkalke auf, und füllt so die 

gauze Bucbt des Enyeder Toales von Kakova an bis auf 

die höchsten Vorberge aus. 

Doch muss ich bemerken, dass die nivellirende und 

ercdirende Wirkung des Wassers die Leitliabildungen an 

den steilen Abhangen und den tiefen Thiilern bedeutend 

reduzirt hat, wodurch dieselben entweder in fragmentáren 

Ueberresten erscheinen odor auc'i gánzlich fortgeführt sind. 

Bei dér bedeutenden Hőbe, welche dér Leitbakalk 

einnimmt, und dem unmittelbaren Contact, in welcbem der- 

selbe mit den álteren Kalkbildungen steht, sind dieselben 

aus dér Férné oft schwer zu uutersckeiden; dér auf dér 

Strasse reisende Geologe, von Toroczkó kommend, an den 

Anblick dér Kalkmassea gewőhnt, wiirde sicb irren, wenn 



egyenlítő cs elhordó hatása a meredek lejtőkön és a mély 

völgyekben a Lajtaképződinényeket tetemesen lejebb szállí¬ 

totta, minek folytán ezek vagy töredékes maradványokban 

láthatók, vagy pedig teljesen is eltávolíttattak. 

Mivel a Lajtamész tetemes magasra felhuzódik és 

közvetlenül érintkezik az idősebb mészkövekkel, az a tá¬ 

volból gyakran csak nehezen ismerhető fel; az úton haladó 

geolog Toroczkóról jőve a méS7tömegek látásához szokot- 

tau tévesen ítélne, ha minden a távoli magaslataidon lát¬ 

ható világos szirtes részletet idősebb mésznek tekintene, 

melyek legtöbbnyire a Lajtamész föltárásai. 

A Diáin maré mészsz'rtje is tetemes anyagot szolgál¬ 

tatott a Lajtamészkez mert a szírt mésztömege körül ezen nagy 

mész-görgetegek a reá következő Lajtamész aljául szolgálnak. 

Igen gyakran találni mésztömböket, melyek hengeres 

vagy kúpalakú lyukakkal bírnak, ezek jobbadán eltávolo¬ 

dott Gastropádtól (Nerineák) származnak, de fúró kagylók¬ 

tól származó hasonlókat is észleltem már. 

A Lajtamész itt világos-sárgás fehér színű, nedvesen 

meglehetősen laza és tuffszerü. Kakova mellett nagy kőbá¬ 

nyákban a magyar keleti vasút épületeihez fejtették, a 

Dialu szirbunál Lithothamniákat (Nulliporákat) igen gyak¬ 

ran tartalmaz. 

Meg kell még emlékeznünk itt egy kőzetről, mely a 

Dialu maré mészszirfjén meglehetős gyakran, friss állapot¬ 

ban jobbadán csak tömbökben fordul elő, ez azon kvarczos 

eruptív kőzet, mely a Nyirmezői völgyben is található és a 

mely helyről már több búvár fölemlité és részint kvarczos 

Trachytnak, részint Kvarczporphyrnak leírva is van.*) 

*) Geologie Siebenbürgens. pag. 59. & 166. 

Dr. Tschermak, Porphyrgesteine Österreiclis pag. 190—191 
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er allé die aúf den fernen Holtén erscheinenden lieliten tel 

sigen Pátién fiir altere Kaiké ansielit; es sitid meist Ent- 

blögsungen des Leithakalkes. 

Die Kalkklippe des Diáin maré Itat aher auch fiir die 

Leithabildungen ein grosses Matériáié gébéiért, den ringsuut 

die Kalkmasse dér Klippé bilden machtige Geröllmassen 

dieses Kalkes die Unterlage fiir den dariiber folgenden 

Leithakalk. 

In grosser Haufigkeit kann mán Kalkblöcke mit cylin- 

drisclten oder konischen Löc’iern beobachten; sie rüliren 

meist von ausgewitterten Gastrop >den (Nerineen) bér, ducit 

babé iid> auch solclte von Bolirmuscheln herriihrende beolt- 

acbtet. 

Dér Leithakalk ist licht gelblichweiss gefárbt, ziemlic't 

lockcr in (eucbtem Zustande und tuffartig, er wurde bei Ka- 

kova in grossen Steinbriicben fiir die Hantén dér ungarischen 

Ostbabn gewonnen, am Dialu Szirlra fiihrt er Lithotbamnien 

(Nulliporen) in grosser llauíigkeit. 

Nocli muss ich iiier eines Gesteines gedenken, welches 

an dér Kalkklippe des Dialu maré ziemlich hantig, in fri- 

schem Zustande meist nnr in Bitieken vorkommt, es ist dies 

jenes tpiarzfiibrende Eruptivgestein, welches auch in dem 

Tbale von Nyirmező vorkommt, und von dórt schon von 

mehreren Beobacbtern erwahnt und tbeils als quaizführender 

Tracbyt, tbeils als Quarzporphyr beschrieben wurde. l) 

In dem schon öfter erwahnten tiefeinschneidenden Tbale 

des Peren Funtinielilor kann matt in dem Kalksteine dér 

Klippé des Dialu maré eigentliiimliche Gesteinsmassen benb- 

acbten, welcbe denselbeu gangartig durehsetzen, sie sitid an 

den Pnnkten, wo ich sie beobachten konnte, meist ganz 

zersetzt und zerfallen in Gruss von griinlicher, röthlicher 

oder auch lichtbrauner Farbe. 

*) Geologie Sicbenbiirgens, pag. 59 und 1G6. 

Dr. Tschermak, Porphyrgesteine Oesterreichs, pag. 190—191. 



A Pereli Funtiuielilormik már többször emlitett mélyen 

bemetsző völgyében, a Diáin maré szirtijének mészkövében 

sajátságos kőzeteket észlelhetni, melyek azt telérszeríien át¬ 

törik, azon a helyeken, hol azokat észlelhettem, leginkább 

teljesen elmállottak és darává esnek szét, melynek zöldes 

vöröses vagy világos-barna színe is vau. 

Ezen szétmállott telérszerűen jelentkező kitöltési anyag 

bán kisebb nagyobb különböző alakú, ugyanezen, de friss 

igen kvarezdús eruptív kőzetből származó tömbök feküsznek, 

melyek teljesen hasonlitanak a Nyirmezőről származókhoz. 

Szövegük kitünően porphyros, szinök különböző barna 

vagy szürke, de friss állapotban mindig világosabb vagy 

sötétebb zöld, a iélsites alapanyagban, mint a Nyirmezőről 

származókéban, Dr. Tsckermak szerint Orthoklas, Plagio- 

klas, Kvarcz és Magnetit van. 

Ezen szép kőzet friss állapotban élénk fényű és kül¬ 

sejére nézve az erdélyi érezhegységnek előttem ismeretes 

Kvarcztrachytja közül egygyel sem, úgy a Ylégyásza nagy 

Trachyttömbéből származókkal sem egyezik. 

Dr. Tsckermak a Nyirmezőről származó kőzetről eze¬ 

ket mondja: ,,A tel jesen friss kőzet tekintete igenis emlé¬ 

keztet egy Kvarcztrackytra, mint Madelung megjegyzé (v. 

Hauer und Staehe’s Geologie Siebenbürgens pag. 59 és 166), 

de ez sok Kvarczporpkyrnál is megesik; rneyt hisz ezek 

csak elváltozott Kvarcztrachytok, itt azonban előfordulásuk 

a Kárpáthomokkőnél (Eocén) idősebb korra mutat, azért a 

Kvarczporpkyr elnevezésnek előny adandó. 

Hogy ezen területen nem fordul elő több hasonló kül¬ 

sejű kőzet, az ne idegenitsen el, mert a Kvarczporpkyr 
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In dieser zersetzten, gangartig auftretenden Ausfüllungs- 

masse liegen grössere und kleinere verschieden gestaltete 

Blücke dieses frischen, selír quarzreicben Eruplivgesteines. 

es gleicbt vollsdlndig jenem von Nyinnező. 

Die Textur desselben ist ausgezeichnet porphyrisch, 

die Farbe ist versebieden, líraim oder grau, aber frisch im 

mer lichter oder dunkler griin, in dér felsitischen Grund- 

masse liegen wie in jener von Nyinnező nacli Dr. Tscber- 

mak, Orthoklas, Plagioklas, Quarz und Magnetit. 

Dieses scliöne Gesteiu besitzt in fri,sebem Zu,standé 

einen lebbaften Glanz und stimmt in seinem ausseren Ha¬ 

bitus mit keiueni dér vielen Quarztracbyte, die mir aus dem 

Erzgebirge Siebenbürgens und dem maebtigen Tracbytstocke 

des Vlégyasza bekannt wurden. 

Ur. Tscbermak sagt von dem Nyinnező-Gestein „das 

Ansehen des völlig friseben Gesteins erinnert allerdings an 

einen Quarztiacbyt, wie Madelung bemerkte (v. H.uer und 

Stacbe’s Geologie Siebenbürgens, pag. 59 und 166), doeli 

ist dies bei seíir vielen Qua'zporpbyren dér Fali, denn die¬ 

selben siud ja docb nur veranderte Quarztraebyte; hier aber 

weist das Vorkommen auf ein böberes Altér hin als das des 

(eocen) Karpatbensandsteines, daber die Bezeicbiiung Quarz- 

porphyr vorzuziehen ist. 

Dass kein gleicbaussebendes Gestein mebr in diesem 

Gebiete vorkommt, darf nicht befremden, denn dér Quarz- 

porphyr ist docb nur eine Ausbildungsweise des kieselrei- 

cben Porpbyres, und solche treten als Felsitporpbyre allent- 

balben in dér Umgebung auf. 

leli konnte in dem genannten Tbale zwei nicbt im 

Zusammenbange stebende Puiikte beobaebten, an welebeu 

förmliclie Gangé mii den quarzführenden Eruptivgesteinen 

in dem Nerineenkalke auftreten, überall ersebeint die Haupt- 

masse derselben zersetzt. Beide beobaebtete icb sebon bocit 

oben im Tbale iiber dér aus dem Kaiké entspringenden 
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csakis is kifejlődési módja a kovadús Porphyrnak és ezek 

mint Fclsitporphyrok a környéken mindenütt megjelennek.“ 

A nevezett völgyben két különálló pontot észlelhet¬ 

tem, hol a Nerineamészben a Kvarczos reuptivkőzetekkel 

valóságos telérek fordulnak elő, azoknak íőtömege minde¬ 

nütt elmállva tűnik elő. 

Mindkettőt észleltem már magasan fönnt, a völgyben 

a Fontina recse vizgazdag forrásainál, melyek a jobb völgy¬ 

oldal mészkövéből fakadnak, áttörik, mint már megjegyez¬ 

tem a Nerinea-mészkövet, mely itt nincs egyébb képződ¬ 

mények által födve. 

A fehér tömött mészkő, melyet a felső telér tör át, 

annak közelében telve és márványszerűen szalagozva van 

mész silikátok vörösszinű üregeivel, miután ezen területen a 

mészkő hasonló tüneményt sehol sem mutat, az nyilvánva¬ 

lóig összefüggésben áll az eruptivkőzet áttörő telérévcl. 

Sőt ezen Kvarczos eruptiv-kőzetnek előrehaladott elmállása 

is a szénsavas mészben körző vizeknek hatásával könnyen 

magyarázhatóan egybefügg, az elmállott kőzet szénsavval 

erősen pezseg, a legfrissebb kőzetben Calcit-erek észlelhetők. 

Az alsó telért, melyet egy vízcsatorna tár fel, mindkét 

oldalról mészbrecciák kisérnek, melyeket egy meszes kütő- 

szer erősen tart össze. 

Minden jelenség oda utal, hogy ezen kőzetek a mész- 

képződményeket áttörték. Miután az idevaló homokképződ¬ 

mények, mint azt észleleteim sorozatában kimutatni szándé¬ 

kozom, nem az eocénhez, hanem a Krétaképlethez tartoz¬ 

nak, a kvarczdus eruptív kőzet kitörési ideje, mint azt 

már Tschermak is megjegyzi, egy ennél korábbi időszakra 

esik, észleleteim után pedig a Titkon emeletbe és igy ezen 



wasserreicken Quelle fontina recse de.s rcchteu Thalgehan- 

gcs, sie durchsetzen, wie icli sebun bemerkte, den Nerineen- 

fiihrenden Kalkstein, welcher bier von keiuen anderen Bil- 

dungen bedeckt ist. 

Dér weisse dichte Kalkstein, welcber den oberen Gang 

durchsetzt, ist in dessen Nabe von rothgefarbten Klüfcen 

von Kalksilikaten durchschwarmt und mavmorartig geban- 

dert, nacbdem dér Kalkstein in diesem Gebiete nirgends 

dicse Erscbeinung zeigt, so stebt dieselbe oífenbar mit dem 

durebsetzenden Gangé des Eruptivgesteins im Zusammen- 

bange. Aber aacb die weit vorgesebrittene Zersetzung die- 

ses quarzíuhrenden Eruptivgesteines stebt mit den Wirkun- 

gen dér Wasser, welcbe in dem kohlensauren Kaik zirku- 

lireu, in einem leiebt zu erklarenden Zusammenbauge, das 

zersetzte Gestein braust stark mit Salzsauren, in dem t'ri- 

seliesten Gestein kaim maii Caieitadern beobaebten. 

Dér untere Gang, welcher durcb eine Wasserrösche 

entblösst ist, wird zu beiden Seiten von Kalkbreccien beglei 

let, die durcb eine kalkige Bindmasse festverbunden sind. 

Allé Erscheinnngen denten darauf bin, dass die Kalk- 

bildungen von diesem Gesteine dürcbbrocben wurden. Nach- 

dem die biesigen Sandsteinbildungen, wie ich im Verlauíe 

meiner Beobacbtuugen darzutbuu glaube, niclit dér Eccen-, 

sondern dér Kreideformation angeliören, die Eruptionszeit 

des quarzreichen Gesteins, wie seben Tscbermak bemerkt, 

einer alteren Periode als diese augebört, nacb mcinen Beob 

achtungen aber in die dér Titkonstufe ralit, so ware das 

Altér dieses Eruptivgesteins mit dér Benennnug „Titbonit“ 

naber bezeiebnet als mit dér allgemeinen ,,Quarzporpbyr.“ 

Von dér Plesa Rimecziului (ung. Pilis), dem höchsten 

Puukte in diesem Gebietstheile, mit 125‘J Meter, nacb Síiden 

sokreitend, verquert mán an dem lángén Kiicken des Boka 

Rimetiului bis Fel-Gyógy fortwabrend Sandsteinbildungen, 
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euruptivkőzet korát a „Tithonit“ név közelebbről ha 

tározná meg, mint az általános „Kvarczporphyr “ elnevezés. 

1. átmetszet. A Oialu maré szírt Kakova mellett. 

Dialu Szirbu Diáin maré Seazurile Kakova 
Pcreu Funtinielilor 

Ha a Plesa Rimecziuluiról (magy. Pilis), mely ezen 

hegységrésznek legmagasabb pontja (1299 méter) haladunk, a 

Boka R'metiului lioszu hegyhátán Fel-Gyógyig folytonosan 

homokképződményeket találunk, melyek ezen terület hasonló 

képződményeitől átalában nem különböznek és stratigraphiai 

viszonyaikra nézve sem szolgáltatnak valamely különösen 

említésre méltót. 

Fel-Gyógy és Diomal között azonban a homokképződ¬ 

mények közül újólag mészszirtek kerülnek a fölszinre és 

pedig a Magúra Zsomalului délnyugati lejtőjén ; ezen szir- 

teket pontosabban nem vizsgálhattam meg, mert a Pilisen 

keresztül gyalog jővén, már meglehetősen késő jutottunk ide 

és Fel-Gyógyig még egy meredek lejárón kellett áthalad¬ 

nunk, mi is a számos vízmosás miatt, melyekkel ezen terü¬ 

let telve van, a homályban nem volt tanácsos. 

Fel-Gyógy és Diomál szirtei érintkeznek a közel dél¬ 

nek fekvő Csáklya ('rom. Csetja) völgyeivel. 



Profil Nr. 1. Die Klippé Dialu maré bei Xakova. 

Dialu S/.irbu Dialu maró Soszunlo Kakova 
Perou. PuntinieliJor 

welche sicli von jenen dieses Terrains überhaupt nicht 

unterscheiden, auch hins chtlicli ihrer stratigraphischen Ver- 

bá'tnisse nichts besonders beuierkenswerthes darboten. 

Zwiseben Fel-Gyógy und Dióinál aber treten aus den 

Sandsteinbildungen wieder Kalkklippen zu Tagé und /avar 

in dem südwestlichen Abhange dér Magúra Zsomalului; ich 

konnte diese Klippen nicht, genauer untersuchen, denn wir 

erreiebten diese, zu Fuss iiber den Pilis kommend, schon 

zieinlich spat Abends und liatten bis Fel-Gyógy nocli einen 

sitiién Absteig zu passiren, welche Passage wegen dér vie- 

len tiefen Wasserrisse, von welclien dieses Terrain durch- 

furcht ist, in dér Dunkelheit nicht rathsam war. 

Die Klippen von Fel-Gyógy und Diornal korrespon 

diren mit jenen im nachst südlich gelegenen Thale von 

Csáklya (rom. Csetja). 

Die Klippengruppe von Csáklya betűidet sicli nord- 

westlich von dem Orte gleicben Namens, dér in dem engen 

Thale, welches durcb den Zusammenfluss des Csetja und 

Csetjiczabaches gcbildet wird, gelegen ist. 

Die Lage dieses Thales mit seinen machtigen Löss- 

bildungen, die sicli lioeli an den Gehángen hinaufziehen, 

ist fitr den Weinbau vorz'tiglich geeignet, desbalb auch 
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Csáklya szirtcsoportja a hasonnevű helységtől éjszak- 

nyugatnak fekszik; mely is a Csetja és Csetjicza patakok 

egybefolyt!sárnál levő szűk völgyben épült. 

E völgy vastag Löszképződményeivel, melyek a lejtő¬ 

kön magasra húzódnak fel, kitűnően alkalmas a borterme¬ 

lésre és e őzéiből sűrűn be is van szőlőivel ültetve, mind¬ 

amellett talány maradt előttem, hogy vajon miképen szál¬ 

lítják el innét a bort, mert ide járható ut nem vezet. 

Ha innét kezdve a Csetjapatakot fölfelé követjük, úgy 

egyszerre a völgyet egy mészszirt-csoport zárja el, melynek 

függélyes szirtfalai egy gátat alkotnak, melyen keresztül a 

íölötte fekvő felföld vizei zuhogókban rohannak alá, ez egy 

még ki nem képződött szurdok. 

Az itt helytálló elszigetelt mészsziklacsoportok a lát¬ 

hatólag reájok telt pült ifjabb képződményekből magaslanak 

ki, különösen három sziliből áll ezen csoport és ugyan nyu- 

gotnak a Syndieczava, melyen a vizek ömlenek át, éjszak¬ 

nak pedig a Ti'-ujata és Mariucza sziklái. 

A Csetja és Csetjicza patakok egyesülésénél a Mariucza 

felé vezető emelkedőn egy finom szemcséjű, jól rétegezett 

homokkő van, részint szürkészöld, részint vöröses szinti, ez 

közönségesen vékonyan rétegzett és vékony leveles márga 

betelepedéseket tartalmaz, melyek együttesen egy vastag 

öszletet alkotnak. 

Csapása 4—5 h., 30 foknyi ÉNy-ti lejtéssel látszólag 

a Tikujata mészkövei alá. 

Erre egy conglomerát következik, mely gyakran le¬ 

gömbölyített Kvarczszemeket és részben sötét szinti mészkö¬ 

vet tartalmaz, melyet itt helyt állva sehol föl nem leltem, 

részben pedig a Tikujataéinál világosabbat, ez utóbbiak 
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íeichlicli mit Reben bepflanzt, es blieb mir aber cin Ratli- 

sel, auf welclie Art dér viele Wein exportirt wird, da nacli 

diesem Orte keine fahrbare Strasse fiihrt. 

Verfolgt mán min von hier den Csetjabach nacli auf- 

warts, so ist das Thai plötzlicli dnrch eine Kajkklippen¬ 

gni ppe abgesperrt, die senkrecliten Felsenwande derselben 

bilden eine Wehre, über welche die Wasser des dariiber ge- 

Icgenen Hocldandes in Kaskaden herabstiirzen, es ist eine 

nocli niclit ausgebilclete Klause. 

Die hier anstehende isolirte Kalkfelsengruppe ragt ans 

den jlingeren Büdungen, welche dieselben sichtbar iiber- 

lagern, lierans; es sind insbesondere 3 Klippen, welche 

diese Gruppé zusammensetzen und zwar gégén Westen dér 

Felsen Syndiczava, über welche die Wasser herabstiirzen, 

gégén Norden die Felsen Tikujata und Mariucza. 

An dér Vereinigung des Csetjabaches mit dem Cseticza 

erscheint an dem Aufstiege gégén die Mariucza ein feinkör 

körniger, wohlgeschichteter thoniger Sandstein, tlieils von 

graulichgrtíner, tlieils röthlicher Fai be, er ist gewöhnlich 

diinn geschichtet, besitzt dünnblattrige Mergel-Einlagerungen, 

die miteinander eiuen maclitigen Complex bilden. 

Das Streichen desselben nahm ich hier nacli h. 4—5 

mit einem Verflachen von 3 > Grad gégén Nordwest ab, an- 

sche'nend unter dem Kalkstein dér Tikujata. 

Da’auf t'olgt ein Conglomerat, dieses fiihrt ziemlich 

háufig abgerollte Quarzstiicke und Kalkstein tlieils von dunk 

Jer Farbe, den ich hier nirgends anstehend antraf, tlieils 

auch lichten wie jener dér Tikujata ; die letzteren nehmen 

oft g-rosse Dimensionen an, so dass es deu Ansckein gewinnt, 

als gehören dieselben an.stehenden Felsen an ; im Gemenge 

des Conglomerates befinden sich Porphyrbrocken und Stiicke 

des griinen Porphyrtutfes. 

Am rechten Ufei • es Baches und zwar unmittelbar in 

dem Késsél, welcker von den Kalkklippen eingeschlossen 
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gyakran igen el vannak terjedve, elanyira, hogy úgy látszik 

mintha helytálló szirtekhez tartoznának; a Conglomerát ke¬ 

verékében még Porphyr töredékek. és a zöld Porphyrtuff da¬ 

rabkái is vannak. 

A patak jobb partján és pedig a mészszirtek által 

bezárt medeuczében közvetlenül sötétvörös szinti csuszamlá- 

sok észlelhetők, melyekben kerek vagy gömbös kőzetek 

vannak, ezek Melaphyrbúl és egy tuífszerü kőzetből állanak. 

A Melaphyr-golyók, melyekben a Melaphyr mandola- 

szerűen van kifejlődve, gyakran zöld Epidotot is tartalmaz¬ 

nak. A vörös szin a Iiamatittól származik, mely a golyókat 

bevonja, de magát a Melaphyrt is gyakran áthatolják a 

Hámatit erek, mely egyátalán az itteni Melaphyrt gyakran 

követi. 

Ezen képződményeken közvetlenül határozottan a mész- 

szirt csoporthoz tartozó mészkő feküszik. 

A. Syndiecza'a. II. Tikujata. C. Mcsztömbök. D. Köhányás. 

1. Mrlaphyr. 2. Mészkő (felső Titkon). 3. Homokkő (neocom). 

A bal parton a Tikujata szirtfala alatt és pedig majd 



ist, erscheinen dunkelrotbgefarbte Abrutschungen, in welcben 

síeli rundé oder kugelige Gesteinsbildungen zeigen, sie be¬ 

stében aus Melaphyr und eincni tuffartigen Gestein. 

Die Me'aphyikugeln, in welcben dér Melaphyr mandel- 

steinartig ausgebildet, ftihren bániig griinen Epidot. Die rőtbe 

Fárbung dieser Abrutsclmng riibrt von dem Eisenglanz bér, 

mit welcbcm die Kugeln überzogen sind, aber auch dér 

Me'apbyr ist bániig von Hematitadern durcbschwarmt, wel- 

cber überbaupt ein baufiger Begleiter des hiesigen Mela- 

pbyrs ist. 

Unmittelbar auf diesen Bildungen liegt deutlicb Kalk- 

stein, webdier zűr Klippengruppe gebört. 

A. Syndieczavci. B. Tihujata. C. Kallcblöcke. D. Steinsbalde. 

1. JUelapJnjr. 2. Kaikat ein (pb. Titkon). 3. Sandáiéin (neocom). 

Aber auch am linken Ufer babé icb unter dér Felsen- 

wand dér Tikujata, und zwar beinabe im Niveau des Bacbes, 

ein griines Eruptivgestein mit porpbyriscber StruWur beobach- 

tet, auf welcbes icb nocb zurückkommen werde. 

Dér Kalkstein dér Tikujata besitzt eine liclit gelblicb 

weisse, auch graulicbweisse Farbe, ist ziemlicb didit und 

von wenigen Calcitadern durchzogen. 

Er ist re'cb an gut erbaltenen Veisteinorungen, worun 

tér viele Arten \on Nerineen, Diceras und anderen dick- 
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nem a patak szintájában egy porphyros szövegű eruptív 

kőzetet találtam, melyhez még visszatérni fogok. 

A Tikujata mészköve világos sárgásfehér, de szürkés 

fehér szinti is, meglehetősen tömött és kevés Calcit-éi 

hatja át. 

Jól megtartott kövületeket bőven tartalmaz, ezek kö¬ 

zött számos fajú Nerineákat, Dicerast és más vastaghéju 

Pelecypodákat ez is tehát, mint Toroczkó vidékéről és más 

szíriekről származó, a Tithonba és pedig a felső strambergi 

rétegekhez tartozik. 

Itt is a mészben ismétlődnek a legömbölyített kövüle¬ 

tek, melyek gyakran borsónagyságuak és akkor egy oolith- 

szerii Cunglomerátot alkotnak, melynek kötőszere egy tö¬ 

mött, szilárd mész, melyben néha kicsiny Gastropodák, mint 

Pileolus, Pleurotomáriák és Iteriák jól megtartva lelhetők. 

Ez a kövületekben leggazdagabb szírt, mely előttem a 

Szegélyhegységben ismeretessé lett. 

A kövületeket tartalmazó mészkő a Tikujata szirtié¬ 

nek felső részét foglalja el, az alsóban ellenben mitsem 

találhattam. Miután ezen mészkövek, melyek a Melaphyrra 

reátelepiilvék, semminémii palaeontologiai érvet sem szol¬ 

gáltattak, eldönthetlenül maradt helyzetük kérdése; a pe- 

trographiai tulajdonság itt mitsem használ, mert vannak a 

Tithonéihoz hasonló Trias-meszek. 

Azon mészképződményeknek megkülönbö/.tetésére, me¬ 

lyekben szabad szemmel alig látható kövületek kimutatha¬ 

tók, a górcsüvi kicsinységü állati maradványoknak vékony 

csiszolaton való tanulmányozása volna legalkalmasabb. 

A Melapliyr és annak Tuffái, melyekre itt azon mész¬ 

kövek települnek, melyeknek legfiatalabb tagja a felső Ti- 

22 
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scbaligen Pelecypodeu ; er gél)őrt, wie jener dér Gegernl von 

Toroczkó und anderer Klippen dem Tithon, und zwar den 

oberen Stramberger Schicbten an. 

Audi liier wiederliolen sich in dem Kaiké die abge- 

rollten Versteinerungen oft au eh bis zűr Erbsengrösse, sie 

Iliiden dann ein Oolithartiges Conglomerat, welches dicbten 

festen Kaik zűr Bindemasse hat, in welchem zuweilen kleine 

Gastropoden wie Pileolus, Pleurotomarien und Itierien, im 

gut erbaltenén Zustande vorkommen. 

Es ist die an Versteinerungen reichste Klippé, die 

mir in dem Randgebirge bekannt wurde. 

Dér Kalkstein mit den Versteinerungen nimmt den 

oberen Tlíéil des Felsens dér Tikujata ein, in dem unteren 

gelang es mir dagegen niclit, welclie aufzüfinden. 

Nádidéin diese auf dem Melaphyr lagernden Kalk- 

partien keine palaontologischen Anbaltspunkte gegeben 

babén, so blieb es aucb unbestimmt, welche Stellung sie 

einnebmen, die petrograpbisebe Beschaffenheit hilft bier 

uicbts, es gibt Triaskalke, welcbe jenem des Titbon alm- 

licb sind. 

Für die Unterscbeidung dér jenigen Kalkbildungen, in 

welcben sicb keine mit freiem Auge sicbtbaren Versteine¬ 

rungen nacbweisen lassen, dürfte sicb aucb bier die Uuter- 

sucbung dér mikroskopiseb kleinen Tbierreste in Diinn- 

scblitten am besten eiguen. 

Dér Melaphyr und seine Tuffbildungen, welcbe bier 

von Kalksteinen iiberlagert werden, dérén jiiugstes Glied 

dem oberen Tithon angehört, sind aucb an den Klippen dér 

ostsiebeubürgischen Karpatben mit dem Auftreten gewisser 

Kalksteine auf das innigste verknlipft, dérén unterste Bil- 

dungen dér Triasformation angekören. 

Nacbdem diese Gesteine aucb in dem Westkarpatben 

Siebenbürgens, insbesoudere in dérén Klippengebiethe eine 

eine nocb bedeutendere Verbreitung besitzen als in jenen, 
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thonhoz tartozik; a kelet-erdélyi Kárpátok szilijeinél is bizo¬ 

nyos mészkövek megjelenésével a legszorosabban egybe- 

kapcsolvák; melyeknek legalsó képződményei a Triasképlet- 

bez tartoznak. 

Miután ezen kőzetek Erdély nyugoti Kárpátjaiban is, 

főleg annak szirtterületén még jobban el vannak terjedve 

mint azokban, szabadságot veszek magamnak egy közelebbi 

megvilágítás alá vetni azoknak geológiai helyzetét. 

Már előbb megjegyeztetett, hogy az erdélyi keleti 

Kárpátokban a Melapbyr csak az alsó Trias (Werfeni palák és 

Guttensteini mész) képződményeit törte át és ezekre fate¬ 

lepül, a merni) iben jóllehet ott a Triastól kezdve bezárólag 

a Krétáig a képződmények kifejlett sorokban vannak jelen 

és a Melaphyrral társulva a leggyakrabban jelennek meg, 

sehol sem észleltetett az alsó Triasnál ifjabb áttörés vagy 

reátelepedés. 

A Székelyföldről szóló geológiai leírásomban is bebi¬ 

zonyítottam, hogy a zöld meszes Melaphyrtuffokban a felső 

Triashoz tartozó kövületek vannak, hogy továbbá a Nagy* 

hagymási hegység Melaphyrja és aunak Tuffái helyzetükre 

nézve az alsó Trias Dolomitos-mesze és a Hallstiitti mész 

közé esnek. 

Továbbá azt, hogy Erdély keleti Kárpátjaiban a Mela- 

phyr előfordulása mindenütt vörös kovás-agyagos képződ¬ 

mények társaságában történik, melyek néha vörös vaskővé 

válnak és hogy maga a Melaphyr is Hamatit-teléreket és 

tömzsöket tartalmaz. 

A keleterdélyi Kárpátok ezen képződményei a szom¬ 

szédos Bukowina hasonló képződményeivel közvetlen ösze- 

fiiggésben állanak, ott a kristályos-palás hegységnek éjszaki 

22* 
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so erlaube ich mir in eine na here Erörterung ihrer geologi- 

schen Stelluug einzugehen. 

Es wurde sclion friiber bemerkt, dass in dem sieben- 

btirgiscben Ostkavpathen dér Melaphyr nur die Bildungen 

dér unteren Trias (Werfener Schiefer und Guttensteiner Kaik 

durcbbrocben hat, und dieselben überlagert, indeni, obwohl 

dórt die Bildungen von dér Trias bis inclusive Kreide in 

ausgesprochener Folgenreihe, in dér haufigsten Assotia- 

tion mit dem Melaphyr vorkommen, nirgends Durchbrüche 

oder Überlagerungen in jüngeren Bildungen als dér unteren 

Trias beobachtet wurden. 

Auch halié ich in meiner geologischeu Beschreibung 

des Széklerlandes dargethan, dass in den griinen kalkigen 

Melaphyrtuffen, Versteinerungen vorkoinmen, welehe dér obe- 

ren Trias angehören, dass ferner dér Melaphyr und dessen 

Tuffbildungen im Nagyhagymáser Gebirge ilire Ste'íung zwi- 

schen dem dolomitischen Kaik dér unteren Trias und dem 

Hallsadter Kaik einnehmen. 

Dass ferner das Auftreteten des Melaphyrs iu den 

Ostkarpathen Siebenbtirgens iiberall mit rőtben kieselig- 

thouigen Bildungen vergesellschaftet ist, welehe manchmal 

in Rotheisensteine übergehen und dér Melaphyr selbst Hama- 

tit-Gauge und Stöcke ftihrt. 

Dicse Bildungen dér siebenbürgischen Ostkarpathen, 

stehen mit jenen dér benachbarten südlichen Bukowina im 

direkten Zusannnenhange, sie biden dórt ara Nordrande des 

krystallinischen Schiefergebirges eine acht Meilen weit fort- 

streichende Zone, welehe eiuen vollstandigen Einblick in ihre 

geologische Stellung gewiihrt. 

Ich erlaube mir daher auf die Beobachtungen des 

Herrn Paul x), und meine eigenen an Őrt und Stelle gemach- 

l) Grundzilge dér Geologíe dér Bukowina, Jahrb. dér k. k. geo 

logischen Reichsanttallr 1876. Bd 26. Heft 3. 
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szélén egy nyolcz mértföldnyire terjedő övét. alkotnak, mely 

annak gologiai helyzetére tökéletes áttekintést nyújt. 

Szabadságot veszek magamnak Paul *) ur észleleteire 

és saját, a helyen szerzett tapasztalataimra hivatkozva az 

ottani viszonyokat röviden előadni. 

A Moldova folyó völgyét Fundul Moldovi és Posorita 

között éjszak felől egy magas hegy vonulat kiséri. 

Annak úgy alsó részeit, mint magaslatait szép mész- 

szirtek ékesítik, melyek impozáns sziklákká alakulnak. 

Az ezen érdekes hegy vonulatot alkotó képződményeket 

két völgy szeli át, melyeknek patakjai ugyanonnan fakad¬ 

nak, nevezetesen a Pereu Thimi és Peren Kailor déli irány¬ 

ban, a Moldova folyó egész szélességében Posorita és Kim- 

poluug között metszi keresztül. 

Rövidség okáért a czélnak megfelelőleg csak a Pereu 

Kailor völgyét és annak képződményeit fogom közelebbről 

leírni. 

Ezen völgy nyílásánál mindenek előtt a csillámpalát 

és azután a Gneiszot metszi át, melyen Veruccano kőzetek 

feküsznek ; ezen dolomitos mészkő van, mely feltűnően vörös 

szinti kovás-agyagos képződmények által, melyek Hamatit-, 

gömbös kiképződésii Melaphyr, meszes Melaph}rbrecciák és 

Puffokkal társulnak — födetnek, ezek végre fedüjökben 

vörös mészszé változnak el, mely csak 3—4 méter vastag- 

ugyan, de mégis gazdag, a felső Triászhoz tartozó köviilet- 

lelhclyet nyújtott, melyek a Wengeni rétegek mindkét szín- 

tájának és a füredi mésznek megfelelnek. 

’) Grundziige dér Geologie dér Bukowína, Jahrb. d. k. k. geol. 
Reichsanstalt. 1876. Bd 26., Heft 3. 

(Vége következik.) 
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teu gestiitzt, die dortigen Verhaltnisse in Kiirze vorzufiihren. 

Das Thai des Moldovafliisses wird zwischen Fundul 

Moldovi und Posorita, im Norden von einem hőben Gebirgs- 

zuge begleitet. 

Sowobl die unteren Theile desselben, als anch die 

Hőben sind mit scliönen Kalkklippen géziért, die sicb zu 

imposanten Felsbildungen gestalten. 

Die Bildungen, welcbe diesen interessanten Bergzug 

zusammensetzen, werden von zwei Thalern, dérén Biicbe au 

demselben entspringen, namlick deni Pereu Tbimi und Peren 

Kailor in südlicber, von dem Moldovaflusse in seiner gan- 

zen Breite zwiscben Posorita und Kimpolung verquert. 

leli werde dér Kiirze wegen, deni vorliegenden Zwecke 

geniigend, nur das Thai und die Bildungen des Pereu Kai¬ 

lor naher beschreiben. 

Dieses Tbal sebneidet au seiner Miindung vorerst in 

Glimmerscbiefer und dann in Gneiss ein, auf welcbem Ver 

rucano-Conglome: ate miien, auf diesen lágert dolomitiseker 

Kalkstein, welcber von auffallend rotbgefarbteu. kieseiig 

thonigen Bildungen, die mit Rotbeisenstein, Melapbyr in ku- 

geliger Aiisbildung, kalkigen Melapbyrbreccien und Tutién 

vergesellschaftet siud, überlagert wird, die endlicb in ibrem 

Hangenden in einen rőtben Kalkstein iibergehen ; er besitzt 

die geringe Macbtigkeit von nur 3—4 Méter und dennoch 

lieferte derselbe eine reicbe Ausbeute von Versteinerungen 

dér oberen Trias, welcbe deu beiden Niveau’s dér Wengener 

Scbicbteu und des Füreder Kalkes entsprecben. 

(Schluss folgt.) 
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Az urvölgyi bányászathoz. 

Pécli Antaltól. 

(Bemutatva a magy. föleit, társ. f. é. novemb. hú 7-én tart. szakiilésén) 
(Egy ábrával.) 

Az urvölgyi telérek keselykőben és csillámpalában for¬ 

dulnak elő; a keselykő a csillámpalán fekszik, a keselykö- 

vön pedig triaszmész. 

A vállapok ezen bárom kőzet között igen lapos dő¬ 

léssel bírnak, a telérek átmennek a keselykőből a csillám¬ 

palába, de nem a mészkőbe, úgy hogy biztosan lehet állí¬ 

tani, hogy a telérek a mészkő lerakodása előtt képződtek. 

A telérek éjszaki csapásuk irányában mintegy 3000 ölnyi 

hosszúságban föl vannak tárva és mi vehettek ; a teléreken 

igen sok vetődés észlelhető, melyek közül némelyek a telér 

csapásával párhuzamosak s velők egykoruak lehetnek (?) 

mert érczesek és a mészkőbe nem hatolnak , némelyek azonban 

meddők, a telérek csapásával keresztben állanak s a mész¬ 

követ is elmozdították helyéből, ezek tehát minden esetre 

újabb korúak. 

A hegység említett három kőzete ritkán érintkezik 

közvetlenül egymással, rendesen bizonyos elmállott, vörös 

színű, palás szerkezetű agyag, melyet Úrvölgyön általában 

vörös palának neveznek, fekszik a két különnemű kőzet 

közt, különböző, néha 5-—6 ölig is terjedő vastagságban. 

Az említett ujabbkori vetők tölteléke is ilyen vörös pala. 

Az úrvölgyi bányamivelés déli része (1. az ábrát) már 

igen régóta el van hagyva ; ezen déli rész szélén három 

vörös pala-telep van a régi térképeken megjelölve, melyek 

közöl kettő nem nagy jelentőségű vetéseket okoz a telére¬ 

ken; a harmadik, legdélibb fekvésű azonbau teljesen el¬ 

vágja a teléreket, melyek egészen odáig érczesek voltak, 
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és lemi vei tettek. Ezen vörös palának csapása, több egymás 

felett levő szirten meg van jelölve hosszabb vagy rövidebb 

vágatokkal, melyekre az van irva, hogy vörös palában'haj- 

tattak; azonban a legdélibb vörös palán túl is vannak 

a telér csapás irányát követő egyenes vágatok, azon 

megjegyzéssel, hogy meddő mészkőben hajtattak. Ezen meg¬ 

jegyzés nélkül azt hihetné a szemlélő, hogy a telérek a 

vörös palán túl is megvoltak, s csak meddőségük miatt ha¬ 

gyattak el. Ho^y mi indíthatta a régi bányászokat ily hosz- 

szu meddő vágatok hajtására a csapásirányban, azt most 

igen nehéz megmondani, én azt vélem, hogy mivel az úr¬ 

völgyi telérek egy részének dőlése lapos és a mészkő ré- 

tegzetének dőlése is az, könyen megeshetett, hogy mi¬ 

dőn e vörös palát áttörték, egy ilyen rétegzet vállapjára 

találtak s azt a telér hasadékáuak és nyomának tartván 

addig követték, inig türelmök ki nem fogyott. 

keselykö csillámpala vöröspala mészkő 

A legmélyebb szint a középső kammerfeld, mely az 

utolsó vörös palát elérte, még mintegy 200 ölnyire van 
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azon túl is hajtva a telérek csapása irányában ; a vörös¬ 

pala csapására is 50—100 ölnyire terjedő vágatokkal löl 

van ezen szírt tárva; a vöröspalán túl menő vágatra a 90. 

ölig az van följegyezve, hogy vörös palában hajtatott, a 

90. ölön túl fekvő részen pedig azon megjegyzés áll, hogy 

meddő mészkőben hajtatott. 

A térképre irt ezen megjegyzések nélkül lehetetlen 

lett volna a legkisebb indokot is találni a bányamivelés 

ezen déli részének újbóli megnyitására, mert a hagyomá¬ 

nyon kivül számtalan jelentésekben is hitelesen constatálva 

van, hogy az utolsó vöröspalán túl a telérnek semmi nyoma 

sem találtatott. Az említett megjegyzések azonban igen ala¬ 

pos reményt nyújtanak az ujabbi fölnyitás jó eredményére; 

mert ezen megjegyzésekből én azt következtetem, hogy, 

minthogy az egyes szirtek nem nagy magasságban vannak 

egymás felett és a felsőbb szinteken néhány ölnyi vörös¬ 

pala után mindenütt mészkőbe jutott a vágat, teljes lehe¬ 

tetlen, hogy a vöröspala vastagsága az említett legalsó szin¬ 

ten 90 ölnyi legyen ; az itt feltárt vöröspala tehát csak a 

mészkő és keselykő lapos vállapján fekvő vörös pa’a le¬ 

het, melyből a vágat a 90. ölben átlépett a me'szkőbe, a 

a mint az ábra mutatja. Azt következtetem továbbá, hogy itt 

is a többiekhez hasonló, csakhogy nagyobb mérvű vetődé¬ 

sei van dolgunk és hogy ezen közép Kammerfeld-i vágat 

alatt fekszik a lesülyedett keselykő az éreztelepii ésekkel, 

Emiélfogva egy még mélyebben fekvő szintben, pél¬ 

dául a Károly-tárna szintjén, mely a vörös palát még nem 

érte el, ha a vöröspala keresztül vágatnék, nem mészkőbe 

hanem keselykőbe jutna a vágat és ezen szinten valószí¬ 

nűleg egész épségükben és jó minőségükben meg lehelne 

találni, a vörös palán túl is, az ércz-t elérőket. 



312 

Irodalom. 

Uj ásványok sorozata 

(Folytatás.) 

10. Daubrelith. (Lawrence Smith. Compt. rend. 

Acad. Sciences, Paris. T. LXXX1II. No. 1. 1876. p. 74.) A 

Bolson de Mapini-ről (mexikói puszta) származó két meteorvas 

tömegében a vesealakúlag kivált Troilit mellett minden esetben 

egy eddigelé ismeretlen, fekete, kristályos szövegű fénylő ás¬ 

vány észleltetett, mely jó hasadást mutatott. Salétromsav 

teljesen föloldja és az elemezésből kiderült, hogy alkatára 

nézve 36. 48 °/o kénből és közel 10 °/o vas levonásával 

Chrömból áll. Az ásvány vegyjele tehát Cr S, mely 37. 62 °/u 

kén és 62. 38 °/o Chrómot föltételez. A vas a Troilittal való ke¬ 

veredéstől származhatott, melylyel a Daubrelith összenőve van. 

Kristályalakja eddig megállapítható nem volt, mivel az ásvány 

igen törékeny, úgy anyira, hogy a vastól el nem választható. 

11. S o n o m a i t. (E. G o 1 d s m i t h. Proc. Acad. Nat. Se. 

Philadelphia, 1876. p. 263.) Nevezett ásványt F. V. Hayden 

gyűjtötte a Sonofna Co, California, geyser közelében. Színtelen, 

selyemfényű, fajsúlya: 1. 604. Szövege kristályos és két eleme¬ 

zés után vegyalkatát a következő képlet fejezheti ki: AB S3 

012 -f- 3 Mg S04 -f- 33 H2 0. Az ásvány igy a Pickeringitkez 

— Magnézia timföld — áll közel. 

12. Unarocircit. (A. Weisbach. Jahrb. f. d. Berg- 

u. Hiittenwessen in Königr. Saehsen atif 1877.) Az ásvány 

rhombos, hasadása kitűnő a 001 és jó a 010 és az 100 irányok 

szerint. Optikai tengelyszöge 15—20°. Fajsúlya 3. 53. VegyaF 

kata: Ba U, P2 012 -f- 8 1L 0. Előfordul Falkensteinnél a szász 

Voigtlandban kvarczteléreken a Gránitban és ezideig mészura- 

nitnak tartatott. 

v 13. C u s p i d i n. (A r e an ge 1 o S e aeeh i. Rendiconto R. 

Acead. Napoli, Ottobre 1876.) Halvány rózsavörös, keni. 5—6, 

fajs. 2. 853—2. 860. A forrasztócső előtt üveggé nehezen ol¬ 

vad; higitott savakban, még eczetsavban is, könyen oldódik, ez 
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utóbbi esetben Ca Fl2 hátrahagyásával. Vegyalkatára nézve 

kovasav, mész, fluor és változó menyiségü szénsavból áll, ez 

utóbbi nyilvánvalókig a kristályképződés után járulhatott hozzá. 

A még el nem változott ásvány vegyeleinezésből kiderült, hogy 

valószínű összetétele: 2 Ca 0, Si 02, melyben a mésznek közel 

egy harmada Ca Fla által helyettesítve van. Kristály alakj a két 

rhombos pyramis n=lll és m=432, egy prisma-alak e=101 

és a véglap c=010. A tengely viszonyok: a: b: c=0. 7173: 

1: 1-9376. Néhány szögértéke a következő: n n'=67° 52', 

e e'=139°22', m m'= 55°46'. Ezen látszólag rhombos alakok 

lehetségesen egyhajlású ikrek, mert hasításnál a kristály csú¬ 

csán egy 188°42‘-nyi beugró szög tűnt elő. Leihelye: Vesuv. 

14. Színik it. (J. v. Selíröckinger. Yerh. d. geol. 

Keichsanst. Wien 1877. p. 115—117.) Fris törésén vörö¬ 

sesfehér — rózsavörös szinű, kém. l'/2, fajs. 3-15. Cseppkő¬ 

alakú csomókban fordult elő tetemes menyiségben F e 1 s ő- 

bányán Leppen Szt. Mihály bányában, mely jelenleg nem 

műveltetik. Yegyalkata Schrauf és Dietrich urak elemzése 

után a Mn S04 + H2 0 képletnek felel meg. Neve Színik 

m. k. bányatanácsos úrról. 

15. Polydymit. (H. Laspeyres Journ. f. prakt. 

Chemie. 1876. No. 19.) Az ásvány kristály alakj a mindig csak 

az Oktaéder és amint látszik mindig csak polysinthetikus 

ikrekben. A legtöbb kristály táblaalakú az ikersikkoz pár¬ 

huzamos Oktaéder lap szerint; isometrikus és az egyik Oktaé¬ 

deréi szerint oszlopos kristályokban is megjelenik. Hasadása 

tökéletlen hexaedrikus. Törése egyenetlen, kagylós. Kern. 

4—5. Fajs. 4-808 — 4-816. A friss törésen világos aczélszürke, 

de csakhamar sötétebb szürke vagy sárga lesz; élénk fém¬ 

mel bir. A fórrasztócső előtt szénen feketés-zöld, magneti- 

kus golyóvá olvad. Salétromsav kén kiválasztás mellett oldja, 

a sósav nem oldja, ez csak finom Avismuthteny zárványo¬ 

kat von ki. A lehetőleg tiszta kristályok elemezése a követ¬ 

kező eredményt adá: Nickel: 53-508, Kobalt: 0-606, Vas: 

3-844, Kén: 40-270, Arzén: 1*041, Antimon: 0-508, össze¬ 

sen: 99-777. Empyrikus vegyjele: 10 S5. Találtatik Sayn- 
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Altenkirchen ércztelérein Millerit, Wismuthin, Gráléiul, Gers- 

dort'íit, UHmaunit társaságában egy Siderit és Kvarcz-fekűben. 

13. Horni lit. (S. R. Paijkul, Verli. d. geolog. Ver. 

in Stockholm. Bd. III. No. 7.) Fekete, barnás fekete szinti, 

viasz- vagy üvegfényei bir és vékony lemezekben kissé át¬ 

tetsző. Kém. 5. 5, fajs. 3. 28; a Natrólithnál könyebben ol¬ 

vad fekete üveggé; Boraxxal vas, fosforsóval kovasav, kénsav¬ 

val és alkohollal borsav reaktiót ad. Sósavban könyen és 

teljesen fölbontva lesz. Szerző vegyelemezése szerint vegykép- 

lete: 3 (Ca 0, Fe 0.) 2 Si 02. Bo 0:í, a sesquioxyd elha¬ 

gyásával. Kristálytani tulajdonságai A. E. Nordenskiöld vizs¬ 

gálata szerint a következők. Kristályrendszere rliomb vagy 

talán egyhajlású, mert a főtengely hajlása a klinotengelyhez 

majdnem 30°; a tengelyviszonyok: a: b: c, = 1: 0. 6362: 

0. 6473. Észlelt alakok: co P ”öö, co P, co Py, 1J, Py, P 06 ; 

szögértekei, — hol a zárjel közé tett érték az észlelt és a 

számított szögértékek közötti különbséget mutatja: co P: co 

p.7 = l(>0° 48' (—{—10‘), co Py: oo Py=103° 41' (+U), oo 

IV: P oó = 115° 18' (0), P cc: P = közel 163° (+22'), oo 

P: P=139° 39' (—41'). A Homilit tehát úgy vegyalkatára 

mint kristálytani adataira nézve a Datolithhoz igen közel 

áll. Találtatik Erdmannit és Melinophan társaságában Stockoe-n 

Brevig mellett Norvégiában. 

17. Dysanalyt. (A Knop. Zeitsclirift f. Kryst. etc. 

I. Heft p. 284—297). Vegyalkata: [ ]» Nh^O^ tehát a Piroch- 

lorral rokonnak látszik. Kristályalakja csak a Hexaeder, ha¬ 

sadása eszerint van. Fajs. 443. Ezideig Perowskit név alatt 

ismeretes, lelhelye Vogtsburg-Kaisersthullgebirge — a szem¬ 

csés mészben. 

18. Waluewit. (N. v. Kokscliarov. Neues Jahrb. f. 

Min. etc. 1877. p. 801—805.) Felfedezte Redikorzew bánya¬ 

mérnök a Nikolaje-Maximilianowsk bányában, — Achma- 

towsk, dél Ural közelében — 1874-ben és Klinochlornak tar¬ 

totta. Szerző ismerte fel először azt, hogy a Klinochlortól kü¬ 

lönbözik. Egyébb megkezdett munkái akadályozták egyideig 

a pontos vizsgálatban, mig 1875-ben Jeremejew úr a cs. 
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ásványt, társ. ülésén (Szt.-Pétervárott) bemutatta az ásványt 

és tévesen oda nyilatkozott, hogy az egy egy optikai tengelyű 

test szabályos összenövése a Klinoelilorral. Valamivel később 

ugyanő közölte Nikolajew úr elemezését azon megjegyzéssel, 

hogy az ásvány vegyalkata, keménysége és fajsúlyánál fogva 

a Xanthophyllithez tartóznék. 

Ilivel ez ideig nemcsak az uj ásvány kristály alakj a, 

hanem a Xantbophyllité is ismeretlen volt, Sz. a vizsgálatok 

és méréseknek egész sorozatát vitte véghez. Hogy megkülön¬ 

böztethető legyen a Schischinski hegyekből származó Xantho- 

pbyllittől, Waluewit névvel látta el, Waluew úr után, ki az 

összes orosz kohó- és bányamuvek főnöke. A Waluewit a ne¬ 

vezett bányában Chloritpalába benőve találtatik Perowskit 

kíséretében. A Chloritpalát átszelő Calcit erecskék is tartalmazák 

néha. A kristályok jól kiíejlődvék, de pontosabb mérésekre 

fájdalom nem] alkalmasak, mert a lapok csak kevéssé 

fénylenek. A többé kevéssé vastag táblák hatszöges körvona- 

lúak és külsejükre nézve hasonlók az aehmatowski Klinochlor 

és a Penninkez, de ezektől a Waluewit tetemes keménysége 

által külömbözik. Hasadása bázikus, igen tökéletes, csillám- 

szerű. Kém. 4. 5, fajs. 3‘093, (P. v. Jeremejev szerint). 

Színe halvány bouteille zöld, vékony lemezekben teljesen át¬ 

látszó, vastagabbakban áttetsző. Üvegfényü, a törési lapokon 

gyöngyfényü, kitünően dickroitikus és ugyan a függélyes ál¬ 

lásban szép zöld, mig az ehhez normális irányban vöröses¬ 

barna. Az optikai tengelyek tetemes elhajlásúak és a brachy- 

véglapban fekszenek. 

Kristályrendszerére vonatkozólag az uj ásvány sok ne¬ 

vezetességet sőt teljes rendkiviiliséget is mutat. Rhombos, 

e g y b aj 1 á s u s y m e t r i á v a 1. A Waluewit kristályok lénye¬ 

gileg igen hasonlítanak a csillámokhoz. Fájdalom, csak meg¬ 

közelítőleg lehetett azokat mérni a kicsiny Wollaston féle 

szögmérővel. A tengely viszonyokat igy csak megközelítők¬ 

nek kell vennünk, melyek a következők: (a kicsiny b nagy 

és c a főtengely) a: b: c=l: 1. 73205: 0. 70729, vagy: 0. 

5773: 1: 0. 4926. A közönséges öszalakulatok: P=o P, r=2 

^ 4 p GO 

P gc, x = — —^— (mint hemidoma jelenik meg,) X = cc 
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6 P 3 
ramis), d = -}--— A csatolt ábra a leggyakoribb kifejlő¬ 

dést mutatja. 

Mivel azonban valósziniien x: P egyenlő ti: P-vel, ngy 

a bázis lapszögei 120° illetőleg 60°-úak mint a vesnvi csil¬ 

lámnál, tehát mértani értelemben ezt egy rhomboedernek te¬ 

kintetjük, mely bázikusan letompítva van. Ha a P x d lapok 

teljesen háromszögekké képződnek, ngy az alak teljesen egy 

szabályos oktaéderhez hasonlít. Nevezetesen a számitás sze¬ 

rint d: P és x: P szögértékei 109° 28'. ngy a d: x szögér¬ 

téke 109° 29' (a szab. oktaéder szögértéke = 109° 28' 16") 

Ez egy teljesen rendkívüli viszony, közvetlen (csak megkö¬ 

zelítő) mérések eredményéből kiderült, hogy d: d =- 109° 

34; d: P = 1.09° 28'; x : P == 109° 14'; d: x = 100° 20‘. 

Pontosabb mérések bizonyára még jobban közelitő szögérté¬ 

keket adnának a szabályos oktaéderhez. 

Az említett lapokhoz gyakran csatlakozik még az r = 
P ... 

2 p cc bracliydoma, úgy a két 0 = + — hemipiramis. Iker¬ 

kristályok igen gyakoriak, melyek a csillámmal azonos jelen¬ 

ségeket mutatnak. Ikesik egy cc P lap. Az összenövési sik 

(mint a csillámnál) majd az ikersik, majd a bázis lapja. Ni- 

kolajev E. úr elemezése szerint a Waluewit vegyösszetétele 

a következő: 

Magnezia 
Víz . . 

Agyagföld 
Yasoxyd 
Vasoxydul 
Mész . . 

Kovasav lfi-90 
43-55 

2-31 
0-33 

13-00 
17-47 
5-07 

Összesen . . 98-63. 
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Mivel a Walüewit egyes ikerei teljesen hasonlók a csil¬ 

láméihoz és a két egyén hasadási lapja teljesen egy sikba 

esik, az nj ásványnál is épszögü tengelyeket és a bázis lap¬ 

szögeire 120° 0' és 60° O1 szögértékeket kell elfogadnunk. 

A mért d: P = 109° 28' és d: d: = 70° 26 ’/3' szögérté¬ 

kekből számítva a bázis lapszögeire 120° 61// és 59° 533// 

esik. A tengelyviszonyt a d: F = 109° 28' és a lapszögre 

felvett 120°-nyi szögértékekből számította ki. 

Megjegyzések. A „Földt. Közi “ jelen évfolyamában 

a 114. lapon közölt Lu dl amit leírásához a szerzők egyike 

N. S. Maskelyne utólagos vizgálatai szerint *) a következő 

igazítások teendők a számított szögértékekhez. Az egyik alap¬ 

mérésnél ugyanis hiba csúszott be, mely az utólagos revisiónál 

kiderülvén, az újólag végbevitt mérések után a következő 

jobban közelitő értékek veendők Tengelviszony a: b: c: == 

2. 2527: 1: 1.9820. Számított szögértékek: (001) (101) 

=- 45° 53‘, (fOO) (201) = 31° 56l/4'. (100) (110) = 65° 

411/,', (Í00) (111) = 72° 17t/34, (001) (fii) = 68° 31', 

(111) (401) = 58° 153/4', (OH) (001) = 62n 50'. 

A „Fölt. Közi." fönt említett lapján ugyancsak talál¬ 

ható Búnsenin-hez hozzákapcsolhatjuk a Monatsb. d k. 

Akad. d. Wiss. zu Berlin V. 31. Mai 1877-ben megjelent 

„Über eine neue krystallisirte Tellurgold-Verbindung, den 

Bunsenin Krenner’s“ czimü értekezése nyomán Cl. von Katii¬ 

nak azon javaslatát, hogy a nevezett uj species — mivel 

Bunsen nevéről már 1858-ban Bergemann egy Johanngeor- 

genstadtról származó ásványt „Bunsen it" névvel elnevezett 

— „Krennerit“ névvel jelöltessék. 

A „Neues Jahrb. für Min.“ etc. ez évi folyamában a 

*) Zeitsclir. f. Kryst. etc. p. 383. 1877. 



318 

798. lapon N. v. Kókscharow előlegesen értesít legújabb 

művének „Über das Krystallsystem und die Winkel cles Glim- 

mers“ legfontosabb eredményeiről. Ezek röviden a követke¬ 

zők: 1. Minden csillám kivétel nélkül a rhombos rendszer¬ 

hez tartozik egyhajlású külsővel 2. A csillámoknak neveze¬ 

tes tulajdonsága az, hogy az alap lapszögei pontosan 120° 

0' 0" vagyis 60° 0' 0"-et tesznek. A főprisma ugyanezen szögek 

kel bir. Ennélfogva mértani értelemben batszöges oszlopnak ne¬ 

vezhető. 3) Minden vesuvi úgy a többi lelhelyről származó 

csillámkristályok is egy látszólagos egyhajlású symmetriával 

birnak. 4. A csillám tengely viszonyai a következők fa rö¬ 

vid , b nagy átló, c a főtengely) a: b: c = 1: 1.73 205: 

2‘84953, vagy 0-57735: 1: 1 •64518. 5. A külömböző lel- 

lielyekről származó csillámkristályokon eddig összesen 34 

alak észleltetett. 6) A csillámkristályok ikerei két törvény 

szerint képződtek: ikersik a főprisma oo P egy lapja és 

ikersik a brachyprisma x p 3 egy lapja. (S. S.) 

Vegyesek. 

Gróf Széchenyi Béla ur ő méltósága ázsiai útját illetőleg a 

következő nyilatkozat szives közlésére kéri föl a szerkesztőséget. 

„Folyó évi oeczember 4-iken Triesztben hajóra szállva Keletindia érin¬ 

tése és Keletázsiának a tengeren való megkerülése után Chinába 

indul az általam tervezett expeditió, hogy onnét a szárazon Belső- 

Ázsia iegismeretlenebb részébe jusson, melynek 

földrajzi, természettudományi és népismei kikuta¬ 

tása és megismertetés képesi utazásom kimondott czélját. Ezen ered¬ 

mények elérhetésére Kreutn er Gusztáv főhadnagy a bécsi cs. 

kir. katonai földrajzi intézettől mint geograf. Bálint Gábor m. kir. 

tudomány egyetemi magántanár mint nyelvész és Lóczy Laj os 

a m. nemzeti-muzeum segédőre mint geolog kisérnek. 

* 

A n é m e t geológiai társulat tagjainak kirán¬ 

dulása Budapestre 1877. október 3-án. A magyarhoni 

geológiai társulat néhány Budapesten tartózkodó tagjai nevében junius 
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havában Dr. Szabó József levelet intézett Hauer Ferencz lovaghoz, mint 

a német geológiai társulat egyik ügyvivőjéhez, melyben felajánlotta a 

magyar geo'.ogok szolgálatát a Becsben összejövendő német geológiai 

társulat olyan ragjaira nézve, kik netalán hajlandók volnának a Bécs- 

ből tett kirándulások után Budapestre s ismét alkalmilag tovább is 

menni. Ezen ajánlatot Hauer ur Berlinbe is elküldötte és ott a már 

megállapított programúi utolsó pontjául vétetett fel. Becsben a hivata¬ 

los helyiségekben egy iv volt kitéve, valamint a bécsi három kirán¬ 

dulásra, úgy a magyarországra is. Huszonegyen jegyezték magukat 

fel, azonban ezek közül 13 jelent meg. A hajén voltak Dr. Szabó Jó¬ 

zsef, Hantken Miksa, Zsigmondy Vilmos és Roth Lajos, kik a vendé¬ 

geket Budapestig kalauzolták. Ezek között volta német geológiai tár¬ 

sulat elnöke Geheimrath Beyrich Berlinből, Dr. Kayser főgeolog Ber¬ 

linből, Dr. Benecke, a palaeontologiai intézet igazgatója Strassburgbúl, 

br. Seebach tanár Göttingiból, Emmerich tanár Meiningeuből, Wolf 

bányatanácsos Bécsből, Gottsche palaeontolog Münchenből. 

Első nap mcgtejcntették az egyetemi ásványtani intézetet, a mu* 

___ zeum osztályait és a földtani intézetet, másnap egy része egyes irá- 

v\V.ny°kban kisebb kirándulást tett, mig négyen Hantken igazgató kísére¬ 

tében három napos kirándulásra vállalkoztak Esztergom vidékén. 

Ily kitűnő szakférfiaknak érintkezésbe jövetele Magyarország fő¬ 

városában a honi erőkkel és intézetekkel, egy oly örvendetes ese¬ 

mény', hogyr azt néhány sorban az emlékezetnek megtartani indo¬ 

kolva vari. (Sz. J.) 

* 

Földtani térképek a philadelphiai közkiálli- 

táson. Azon nagy7 nemzetközi versenytéren, melyet a napjainkban di¬ 

vatozó világtárlatok teremtenek, az egye3 nemzetek tudományos mozgal¬ 

mai is találják kifejezésüket, habár tagadhatlan, hogy' az elvont tudomány 

eredményei nem képezuek kiállításra oly alkalmas tárgyakat, mint akár 

az ipar, akár a művészet terményei. Az utóbbiak sokszínű s sok alakú 

zűrzavarában a nyomtatott betű háttérbe szorul; a ki tehát a tudo¬ 

mány fejlődését keresi a kiállításon, kénytelen azon tárgyakhoz fordulni, 

melyekben a tudomány, a technika segítségével, legújabb vívmányait 

mintegy' megtestesítve mutatja be a világnak. A földtant illetőleg, a 

kiállításra kerülő tárgyak közül bizonyára a földtani térképek azok, 

melyek az egyes népek geológiai tevékenységét leghívebben tükrözik 

vissza. A mit e tekintetben a múlt évi philadelphiai közkiállitás felmu¬ 

tatott, a következőben adjuk azon közlemény nyomán, melyben a hires 

gothai földrajzi intézet tudósítója. Gatschet úr, az összes kartographiá- 

nak a világtárlaton való képviseltetését vázolja. 

Angolország állami fölmérései kétféle mértékben foganato¬ 

síttatnak, u. m. 1: 10560 és 1: 63360. Ez utóbbi térképek szolgálnak 

a földtani felvételek alapjául és a földtani térképek nemcsak a geo o 

23 
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giai képleteket tüntetik fel, hanem a gaz.dászatilag fontos kiilviszo- 

nyokat is veszik tekinfetbu. m. az erdők, posványok kiterjedését, 

a legelők jó vagy köves minőségét, az árapály partvonalait (foreshore), 

a kőszén- és egyéb bányák földalatti terjedelmét stb. 

Hollandia részéről főkép a Zuydersee kiszárítására vonatkozó 

előmunkálat' k nevezendők, melyek ezen medenczének térképét, fél mé¬ 

tertől fél méterre menő mélységi vonalaival, és földtani átmetszetét tar¬ 

talmazzák. 

Svédország nagy méretű topographiai és geológiai térképei 

falakra felfüggesztve, már messziről vonták magukra a néző figyelmét. 

A földtani felvételeknek szép mutatványa volt a Málar-tó környékét 

hegyjelzés nélkül ábrázoló földtani térkép, melyen csak magának a 

negyedkornak 31 féle képletei vannak megkülönböztetve. Déli Norvé¬ 

giának földtani térképe 1 : 200000 való mértékben régibb felvételek 

eredménye. 

Franciaország táborkari vérképe (l: S0000), mely egyszers¬ 

mind a földtani felvételeknek is a'apul szolgál, pontosnak látszik ugyan 

lenni, de az adatok tiilmennyisége és a rajznak bizonyos elmcsódotr- 

sága neki hibául rovandó fel. A használható kőzetek külön jelzést 

nyertek. Egy különvált térkép (l : 700000) Franciaország phosphor- 

savas mészkőtelepeit tünteti fel. 

Nagy tevékenységről s sokoldalúságról tanúskodnak Németor¬ 

szág kartographiai munkái; a földtani térképezés terén azonban leg¬ 

inkább csak Giimbel nagy műve nevezhető: a bajor Alpok és a kelet- 

bajorországi földtani térkép 12 lapja, 37 földtani szinjellei. Poroszor¬ 

szágnak szép geológiai térképei, ugy látszik, nem kerültek a kiállításra. 

Sartorius v. Waltershausen nagy műve az Aetnáról, mely színién több 

földtani térképet és számos átmetszetet tartalmaz, figyelemre méltó 

tárgy vala. 

S vaj ez földtani térképe 1 : 100000. való méretekben készül; 

25 lapra fog terjedni, s habár még nincsen teljesen kidolgozva, a 

hozzá való anyag már nagyobbára megvan a „Materiaux publiés pár 

la commission geologique de Suisse“ czimií adatgyűjteményben. Igen 

éidekesek voltak a gotthnrti alagutra vonatkozó dolgozatok : a három 

javaslat illustrátiójára földtani térképek, átmetszetek s gazdag kőzet- 

gyűjtemények szolgáltak. 

O r oszország részéről csak topog raphiai munkálatok jelen¬ 

tek meg, földtani térképek, úgy látszik, nem. A u s z t r i a - Ma¬ 

gyarország a kartographia terén egészben véve is igen gyengén 

volt képviselve, a czikk Írója sajnálkozva említi, hogy Hauer nagy 

földtani térképét, mely bizony méltón kiállítatta volna a versen) t, 

hiába kereste. 

A többi világrész közül csak Amerika mutatott fel földtani 
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dolgozatokat. Dói-Amerika képviselője ezen szakban egyedül Chili 

köztársaság nagy méretű földtani térképe. Éj szakameri kát illetőleg 

felemlítendő a brit tartományok földtani térképe Sir W E. Logan 

által ; mértéke 4 mértt. = 1 hüvelyk. 

Végre az Egyesült-Államok élénk tevékenysége a fö d- 

tani kutatások terén méltó kifejezését találta azon számos földtani 

munkálatokban, melyek a kiállításon szerepellek. Első helyen állnak 

a Hayden vezérlete alatt es/.közült földtani felvételek Colorádoban, 

melyek az utolsó években egy nagy, eddig még egészen ismeretlen 

területet hódítottak meg a geológiának. Az eg) es államok felvételei 

közül különös említést érdemel New Jersey, melynek földtani térké¬ 

pét Cook és Smok készítették. 

A főkulturnemzetek kartographiai tevékenységét összehasonlítva, 

a szerző igy nyilatkozik — s ezen Ítélet, habár nem is kizárólag, 

de nagy mértékben bizonyára a földtani térképekre is vonatkozik. 

Tetsző Ízlés tekintében Francziaországot illeti az elsőbbség, ellen¬ 

ben tisztaságra s pontosságra — ilynemű munkálatok ezen fökellékeire 

nézve — a germán nemzeteket. Angolország a rajz tisztasága s 

finomságában, Svédország a részletezettségben és Németország az anyag 

sokoldalúságában tűnik ki, Amerika pedig az anyagnak statisztikai 

czélökra való felhasználásában igen messze haladt. 'Petermann : Mit- 

theilungen 1877. VII. : Aib. Gatschet.) I. B. 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

Szakülés 1877. év nnv. nó 7-én. 

(Jegyzőkönyvi kivonat.) 

1. Dr. Herbich Ferencz terjedelmes értekezését: „Geolo- 

logiai tapasztalatok a mészszirtek területén, az erdélyi érezhegység ke¬ 

leti szélén11, Schmidt Sándor másodtitkár kivonatban közli. (L. a „Földt. 

Közi.11 9. és köv. számait.) 

2. Lóczy Lajos bemutatja a Hegyes-Drócsa Pietrosza hegy¬ 

ségnek részletes földtani térképét, melyet az előadó a társulat tnegbi- 

záfából eszkö ült kutatások alapján kidolgozott. A térképen 34 geoló¬ 

giai kép’et nyerte kifejezését, köztük igen sok s változatos eruptív 

kőzet, melyeknek tanulmányozására dr. Kocli A. s Itikey B. vállalkoz¬ 

tak. Az iilledékes rétegek sorában legalul h ristályos palákat s pyllite- 

ket talált L. ur, melyek fölött discordansan bizonyos kvarczit-homokkő 

települ; ez, valamint a rajta fekvő mészkő s dolomit, a bécsi'felvételek 

alapján az alsó Triászhoz soroltatott, valószínűleg ide tartozik a Zám 

körül s a glódi völgyben fellépő homok- s mészkőcsoport is. A fölső 

23* 
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Jurába, nevű pedig a mint eddig telvették a krétába tartozik a Kap- 

riora-Pozsega völgyi Nerinea-mészkő. Nagy elterjedése van a flysch- 

nek e vidéken, melyben L. urnák sikerült több szintet megkülönböz¬ 

tetni; az alsó szintek a felső Jurához számítandók; a felsőbbek már 

a krétába mennek-e át, azt kövületek hiányában nem lehetett érvelni. 

A flysch fölött helyenként gosaurétegek (felső krétaképlet) letelepülnek 

következő taglalással: Hyppurit-mészkő, vagy félig édes-sósvizi bitu¬ 

menes szenes rétegek, köviiletdús márga és sárga homokkő. Az eocén¬ 

nek képviselője nem akadt. A neogén rétegosztályok közül megvan: 

az aquitani emelet, a mediterrán emelet, Lapugy híres faunájával; a szár¬ 

mát emelet s a ponti emelet 

A diluviumot kevés lösz, nyirok s lösznemü agyag képviseli : 

továbbá nagy kavicstelepek. A lösz fölött egy helyen 30 cm. vastag 

kulturréteg települ, melyben kőkorbeli és bronzkészitményeket találtak. 

3. Iukey B. titkár bemutatja azon uj rendszer szerint készült 

bányatérképmintákat, melyeket P é c h A n t a 1, miniszteri tanácsos ur 

a földtani társulatnak ajándékozott. 

Azon rendszerről, mely a térképek szerkesztésénél követtetett, 

ugyanis Péch A. f. évben a selmcczi fió'vegyiét szakülésén bővebben 

értekezett. Az eddigi módszer elégtelennek bizonyulván, szükséggé 

vált minden bányamű ve'etnek graphicus előadását több lapra terjeszteni, 

a külviszonyokat s a bányaüzlet általános vázlatát igé tybe vevő lapo¬ 

kon kívül még három rendbeli lapsorra van szükségünk : az első rendbeli 

lapok ugyanis a különböző szintájakat ábrázolják, a másodsorrend¬ 

beliek a czélszerűen választott függőleges metszeteket, a harmadrend¬ 

beliek pedig az üzem előadását a telérsikokon. Igen czélszerü a mel¬ 

lékkőzet minőségét színezet által feltüntetni s a telértöltelékeket, vala¬ 

mint egyes fontos természeti s művelési viszonyokat jelekkel s Írással 

magán a térképen megjelölni. Mily becscsel bírhatnak az ilynemű fel¬ 

jegyzések az utókor bányaüzletére, azt a szerző egy coccret példán, 

t. i. az urvölgyi bányaterületnek egy régi térképén mutatja ki (1. a 

jelen füzetben). 

4. Semscy Andor Szilágy-Somlyóról való néhány harmad¬ 

kori kövületet mutat be (1. a jövő számban). 

5. Uj tagokként jelentkeztek : K r i v á n y János Aradról és 

dr. P o s e v i t z Tivadar, Iglóról. 

6- Zsigmoady Vilmos, az öszes társulat érzelmeinek kife¬ 

jezést kölcsönzendő, Lóczy Lajosnak, mint hoszuj tudományos 

utazásra induló tagtársunknak, szerencsés s eredmény teljes utat s boldog 

hazatérést kivan. ;L. a Vegyesek rovatát a jelen számban) 
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Geológiai tapasztalatok a mészszirtek területén, az 
erdélyi érczhegység keleti szélén. 

Dr. Herbich Ferencztől. 

(7 át metsz éti rajzzal.) 

(Vége.) 

A dolomitos mész, úgy mint a kelet erdélyi kárpátoké, 

a Dyas conglomerátokra telepedett alsó triaszi mészkőnek 

felel meg. Ezen Triász complex sorrendje a következő: 

1) a legidősebb tagja dolomitos mész, alsó T.iasz, 

2) erre kovás, agyagos képződmények telepednek 

Haematittal, Melaphyr- és meszes melaphyrképződmények- 

vagy tuÁfákkal, 
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Geologische Beobachtungen in dem Gebiete 
dér Kalkklippen, am Ostrande des siebenbürgischen 

Erzgebirges. 

Von Dr. Franz Herbicli. 

(Schluss.) 

(Mit 7 Profilzeichnungen.) 

Dér dolomitische Kaik entspricbt wie jener dér siebcn- 

bürgischen Ostkarpathen, dem Dyas-Conglomerate aufgelager- 

tcn Kalkstein dér unteren Trias. 

Die Reihenfolge dieses Trias-Coniplexes stellt sicli so¬ 

mit folgendcrmassen heraus: 

1. Das alteste Glied desselben bildet dolomitiscber 

Kaik, untere Trias. 

2. Auf diesem lagern kiesel-thouige Bildungen mitRotb- 

eisenstein, Melapbyr und kalkige Melapbyrgebilde oder Tuífe. 

3. Das jiiugste Glied dér Rcibe bilden die durcb Vcr- 

stcineruugen gut cüarakterisirtcn noriscben Kaiké. 

Es dürfte liiemit dargethan sein, dass dér Melaphyr 

mit seineu sekundaren Gebilden dér Triasformatiou an- 

gebürt. 

Es bleibt nocb übrig dér kugligen Ausbildungsformeu 

des Melapbyrs zu gedeuken, welcbe icb zwar öfters, aber 

nirgends in so eigentbiimlicber Art ausgebildet beobacbtete, 

als in Peren Kailor. 

Icb gebe bier eine Zeicbnung diesel- kugeligen Mela- 

pbyrbildungen, wie icb sie au dér Wand eiues auf Rotbeisen- 

steiu betriebenen Tagverhaues, nabe dem Riicken des Pitsclioru 

Kailor abuabm. 

Sie bilden tlieils elypsoidisclie oder sackförniige Fór- 
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3) a sorozat legfiatalabb tagja a kövületek által jó' 

jellemzett nori mész. 

Ezekből kitűnik, hogy a Melaphyr és annak másodla¬ 

gos képződményei a Triász-képlethez tartoznak. 

Még a Melaphyr gömbös kiképződéseire kell vissza¬ 

térnem, melyeket bár gyakran észleltem, de sehol sem oly 

sajátos módon kiképződve, mint a Peren Kailorban. 

Ide csatolom ezen gömbös Melaphyr képződmények 

rajzát, (1. a túlsó oldalon) a mint azt egy vörösvaskő bá¬ 

nyának faláról, a Pitschoru Kailor hátához közel lerajzoltam. 

Részben elipsoidikus vagy tömlőszerü alaknak, melyek 

1 méter hoszúak is, többszörösen hézagosak és repedezet¬ 

tek, miáltal külső héjuk az idős fakéreghez hasonlít, át- 

metszetben a rendetlenül fekvő gömbök és tömlők úgy 

központi lemezes elválást, mint sugárszerü repedéseket ma¬ 

tatnak, mintha egy kifelé terjedő kiterjedés okozta volna ; 

a repedések szálas szövetű mészszel betültvék. 

Ezen gömbök kőzetét Dr. Doelter tanár ur vizsgálta 

meg és úgy találta: „hogy egy sötétzöld, felsites alapanyag¬ 

ban gyéren kicsiny Földpát-kristályok vannak. A górcső 

alatt vékony csiszolatban sötét anyagban porpbyrszerüen 

szétszórt, számos hosszúkás épszögti Eöldpát-tük láthatók, 

melyek polarizált fényben trildineknek bizonyultak, azonfe¬ 

lül egyszerű átmetszetek is ; itt-ott azok elmállottak és át¬ 

alakulnak egy zöldes, dickroitikus állománynyá, mely való¬ 

színűleg Epidot. Láthatni továbbá itt-ott Augitot és kevés 

Amph bolt, ezenkívül Magnetitot. Az alapanyag maga Föld- 

pátból és kevés üvegbázisból áll és az igen elmállott. A 

kőzet az Augit-szegény Melaphyrokhoz tartozik 

A csáklyai g.inbök kőzete evvel analóg, azon külömb- 
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mén, dérén Langenacbsen bis 1 Metev betragen, sind vielfílcli 

zerklliftet und zersprungen, wodurcb ihre ausseren Schalen 

einer zerborstenen Baumrinde gleicben, an den Durcbscbnit- 

ten dieser-Melapbyr Kugeln und Sacke, die uuregelnniss'g 

durcbeinander Hegen, lasset sicb sowobl eine konzentriscb- 

sclialige Absonderung, als aucb radiale Zerklüftung beobacb- 

ten, als wenn eine Ausdehnung von Innen nacli Aussen statt- 

gefunden katte; die Sprünge sind mit Calcit von fasriger 

Struktur ausgefüllt. 

Profil Nr. 3. Melaphyr-Kugeln und Sacke am Eisenstein- Tagbau 

im Pereu Kai/or. 

Das Gestein, aus welckem diese Kugelbildungen beste¬ 

ben, untersucbte Herr Prof. Dr. Doelter und fand: „in einer 

dunkclgriinen , felsitiscben Grundmasse erscbeinen selten 

kleiue Feldspatbkrystalle. Unter dem Mikroskope im Diinn- 

scbliff, siebt mán in einer dunklen Masse porpbyrartig ein- 

gestreut zablreicbe langlicbe recktangulare Feldspatbleisten, 

welcbe sicli im polarisirteu Licbte als tricline nacbweisen 
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seggel, hogy abban az Epidot gyakoribb, már szab adszem- 

niel észrevehető és hogy abban gyakran Calcit mán dulák 

vaunak. 

3. átmetszet. Melaphyr gömbök és tömlők a vaskő-bányából 

a Peren Kailorban. 

Visszatérek a csáklyai szíriekhez és az előzőkre tá¬ 

maszkodva az ottani szirtek alzatán megjelenő Melaphyrgömbö- 

ket és Tollakat a Triasképletbe sorozom. A Csáklya szirtcso- 

portjára egy hatalmas homokkőtömeg telepedik, azaz tu¬ 

lajdonképen azt mondhatni, hogy a Csáklya szirtjei a kör¬ 

nyező homokkövek közöl emelkednek ki, mert a szirtek 

köztereit ezen homokkövek töltik ki, melyek azok fölött 

tova magaslatiak (lásd a 2. átmetszetet), és csak a vizek 

erodáló hatásának tulajdonítható, hogy a szirtek részben 

szabadon állanak burkolatukból. 

A Csáklya völgy és az ottani szirtek kitünően alkal¬ 

masak a mondottak szemlélhetésére. 
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lassen, dancbcn aueli einfachc Durclischnitte; hic und da 

sind dieselben zersetzt und zeigen eine Umwandlung in eine 

grütie, dicliroitische Substanz, wabrscheinlicli Epidot. Ferner 

sieht mán hic und da Angit und etwas Hornblende, ausserdem 

Magnetit. Die Grundmasse selbst besteht aus Feldspatli und 

etwas Glasbasis, und ist sebr zersetzt. 

Es gehört dieses Gestein zu den Augitarmen Mela- 

phyren". 

Das Gestein dér Csáklyer Kugelbildungen ist diesem 

analóg, nur mit dem Untcrscbiede, dass dasselbe haufigen 

Epidot schon mit unbewaffneten Auge wabrncbmen lasst, 

und dass in demselben báuíige Calcit-Mandeln vor- 

kommen. 

leli keli re min zu den Küppen von Csáklya zuriick, 

stelle auf das Vorliergegangene basirt, die Melaphyr-Kugel 

und Tuffbildnngen, wclche an dér Basis dér dortigen Klip- 

pcn auftreten, zűr Triasformation. 

Ueber dem Kalkstein dér Klippengruppe von Csáklya 

lágert ein maclitiger Complex von Sandsteinbildungen, das 

lieisst, mán könnf.e eigentlich sagen: die Klippen von Csák¬ 

lya ragén aus den Sandsteinbildungen, in welche sie geliiillt 

sind, lieraus, denn die Zwisckenraume dér Klippen sind mit 

dicsen Sandsteinbildungen, welche sicli weit iiber dieselben 

erhcben, ausgefitllt, (vide Profil Nr. 2) und nur dér erodi- 

renden Wirkung dér Wasser ist es zuzusclireiben, dass die 

Klippen theilweise von ihrer (Jmbüllung entblösst wurden, 

Das Tlial von Csáklya mit den dortigen Klippen eig- 

nen sicli vorzüglich dazu, um das Gesagle anschaulicli zu 

maciién. 

Die dortigen Sandsteinbildungen besteben aus cinem 

meist feinkörnigen thonigen Sandstein, welclier mit rotlieni 

Mergel wecbsellagert, letztere gewinnen oft die Oberliand, 

wodurcli die Berggebange weitliin roth gefarbt erscbeinen. 

Dér Gebirgsriicken zwisclien dem Csáklya und Galdu- 
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A homokkő kép'ődményck egy többnyire finomszemii 

agyagos homokkőből állanak, mely vörös márgával váltako¬ 

zik, ez utóbbi gyakran a fölszinre kerül, miáltal a lejtők 

vörös színben látszanak. 

A Csáklya és Gáldi völgy közötti hegyhátak — a 

térképen Dumbrava,. valamint a Csáklya és a Gyógyi völgy 

közöttiek a Csáklya sziláéitól (ölfelé ezen vörös képződmé¬ 

nyekből állanak, átalában azok igen elterjedvék az érezhegy- 

ségnek éjszaki és déli részein. 

A homok kőképződményeknek átalános csapása DNy-töl 

ÉK-felé irányul, dőlésük ENy-i. 

A Csetjitza völgy alsó lésze a homokköveknek körülbelül 

határát képezi az ifjabb harmadkori képződményekkel (Lajta 

mész), melyek a bal völgyoldalon elterülnek és tovább föl¬ 

felé ezen völgyben diskordans telepedésben a homokkőkép¬ 

ződményeken feküsznek. 

Ha Csáklyától nyűgöt felé az 1746 méternyi magas 

Faseten keresztül haladunk, hogy az Impregsor maré- és 

mik-en át a Gáldi völgybe érjünk, úgy mindenekelőtt a 

Fásét keleti lejtőin homokkőképződményekre találunk, melyek 

a Csáklya völgyével megegyeznek, valamint Conglomeráto- 

kat, melyek az ott leirottakhoz hasonlók. A Fásét és Imp 

regsor magaslatain mészkövek vannak, az északi lejtőkön 

egyes kiemelkedések vagy mészkőcsúcsok a Csáklya völgy 

szirteivel való egybefiiggésre utalnak. 

A Fásét déli lejtőin azonban a mésztömegek mindig 

nagyobbak lesznek és Felső-Gáld fölött a hasonnevű völgybe 

hatolnak, hol az első szurdokot alkotják. 

Ezenszirtek iiupozánsabb külsejüek a csáklyaiaknál. 

A mészbeu a csáklyaiakkal teljesen egyező kövületek 
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Thale, auf dér Karte Dumbrava beuanut, sowie jener zwi- 

sclien deiu Csáklya und Gyóg)-Thale von dér Csuklya 

Klippen aufwarts, sind von dicsen rőtben Bilduugen zusam- 

inengesetzt, iiberbaupt erreichen dieselben sowobl iin nörd- 

lichen, als auch södlichen Theile des Randgebirges eine 

grosse Verbreitung. 

Diese Sandsteinbildungen besitzen ein allgemeines 

Streicben von SW nacb NO und eiu Verflácheu nacli NW. 

Dér untere Theil des Csetjitza-Thales bildet so zieui- 

licli die Begranzuug desselben mit den jungtertiaren Bildun- 

gen (Leitkakalk), welclie sicb an dem linken Thalgebánge 

verbreiten, und weiter oben in diesem Thale mit diskor- 

danter Lagerung au die Sandsteinbildungen leimen. 

Wenn mán den Weg von Csáklya gégén Westen iiber 

den 1746 Meter hőben Fásét einscklagt, um iiber den Im- 

pregsor maré und mik in das Thal vou Gáld zu gelangen, 

so erscheinen vorerst an den üstlichen Gehangen des Fásét 

Sandsteinbildungen, welclie mit jenen aus dem Csáklya- 

Tbale übereinstimmen, ebeuso auch Conglomerate, wie die 

dórt beschriebenen. 

Die Hőben des Fásét und Impregsor nebmen Kallc- 

steiue ein, einzelne Hervorragungen oder Kalksteinspitzen 

an dem nördlichen Abbange dieser Berge dcuten auf cinen 

Zusammeuhang mit den Klippen vöm Csáklya-Thale. 

An dem siidlicben Abbange aber des Fásét, werden 

die Kalkmassen im ner bedeutender, und stürzen sicb ober- 

balb Felső-Gáld in das gleicbnabmige Thai, um dórt die 

erste Felsenklause in demselben zu bilden. 

Diese Klippen bieten liier ein imposanteres Ansebeu 

als jeue von Csáklya. 

In dem Kaiké dieser Klippen fiúdén sicb gauz gleicbe 

Versteinerungen mit jenen von Csáklya, daber diese Kalk- 

steine dem oberen Titkon angebören. 

Von dieser Felsenklause treten in dem Gáld-Thale 
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vannak, tehát ezen mészkövek is a f'elsu Tithonhoz tar¬ 

toznak. 

A gáldi völgyben ezen szurdoktól fölfelé homokkő- 

képződmények és Conglomerátok láthatók, melyeket már 

az innen északnak eső területről észleltem. 

A Gáldi völgyben csapásuk általában DNy-tól EK-i 

volt, mig lejtésük jobbadán éjszakuyugoti, de gyakran az 

ellenkezőt is észlelhetni majd meredekei)!), nagyobb távo¬ 

lokra még vizszintes rétegekkel is, úgy hogy a rétegalko¬ 

tás hullámszerűnek tekinthető. 

4. áimetszet. Átmetszel a Gáldi- völgyben. 

1. Trias kőzetek. 2. klelajjhyr és Tuffái. 3. Mészkő (felső Titkon). 4. Ho¬ 
mokkő [és Conglomcrát (Neocom). 5. Mészkő (felső Neocom). G. Zöldkö- 

trachyt. 

Érdekes pont ezen völgyben a homokkő és mészkép- 

ződmények területén egy Trachyt áttörés, melynek mására 

a szegélyhegységnek általam átkutatott vidékein sehol sem 

találtam. 

Mivel ezeu áttörésről semmi emlités sem történt, azt 

kell hinnem, I ogy az az ezeu völgyben utazott geologok 

ügyeimét kikerülte, ennélfogva azt valamivel közelebbről 

világi'om meg, a mennyiben az igen íauuságos felvilágosi- 
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n a eh aufwarts Sandstein und Conglomeratbildungcn auf, 

welche ich schon in dem nördlich von liier gelegencn Tcr- 

rain beobaclitet babé. 

Das Streichen derselben fand icb im Gáldthale im 

allgemeinen von SW. naeb NO. wahrend das Verflachen zu- 

meist ein nordwestlicbes ist, docb kaim mán hiiufig auch 

entgegengesetztes, bald mit steileren, auf langere Str ekén 

aucb söldigen Scbichten beobachten, so dass mán den 

Scbicbtenbau als einen wellenförmigen betrachten kann. 

Profil Nr. 4. Profi! im Gáld-Thale. 
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1. Trías Gesteine. 2. Melaphi/r und Tuffe 3. Kotlettéin (les oberen Titkon. 
4. Sandstein und Conglomerat (Neocorn). 5. Kcdkstein (oberer Neocom). 

6. Grünsteintrachyt. 

Einen interessanten Punkt bietet in dicsem Tbale, 

im Gebietc des Sandsteins und dér Kálkbi bitingen, cin 

Trachytdurchbruch, wie ich keinen zweiten in den von 

mir durcbwanderten Gegenden des Raudgehirges zu be¬ 

obaebten Gelegenheit liatte. 

Nachdem dieses Durcbbrucbes nirgends eine Erwáb- 

nuiíg gescbieht, so muss icb annehmen, dass derselbe den 

Beobaebtungen jener Geologen, welche dieses Thai bereis- 

ten entgangen ist, daber icb denselben etwas naber erör- 

tern will, zumal derselbe einen sebr lebrreicben Aufscblnss 

iiber die sicbtbaren Ursacben dér Störungen dér Sand und 

Kalksteinbildungen zu gébén vermag, 
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(ást nyújthat a homokkő és mcszkcpződmények zavargásai¬ 

nak látható oká ról. 

Ezen pont a Gráldi völgyben a la Fiirez nevű helyen 

vau, hol egy magános parasztház áll, épen a Fiatra Csáki 

lábánál, mely ezen ponttól északi irányban 752 méternyire 

emelkedik föl. 

A Gáld patak hal partja, mely itt széles völgyet al¬ 

kot, ezen a helyen 100 méter hosszaságban teljesen föltárva 

van és a homokkő rétegek a közel merőleges ponton sza¬ 

badon láthatók. 

A föltárás felső vége felé a patak medréből egy más¬ 

tól méter vastag Trachyt-telér tűnik elő, párhuzamosan a 

homokkőrétegek lejtésével, mely fölfelé 2’/2 méter magas¬ 

ságban kiékül; ettől körülbelül 7 méter távolban egy má¬ 

sodik telér emelkedik hasonlóan a mederből és ez újból a 

homokkőrétegek lejtését követi; három méternél vastagabb 

és kiékiilése észre nem vehető. 

Ezen telérektől körülbelül 200 méter távolban fölfelé 

a völgy talpából egy vastag Trachyt tömeg emelkedik, 

melyet a meredek lejtőkön fölfelé meszire követhetni. 

Ez egy Kvarcz nélküli Andesit, névszerint zöldkő- 

tracliyt. 

A meglehetősen tömör alapanyagban porphyrosan zöl¬ 

des fehér Plagioklas és Biotit oszlopok vannak egyenletesen 

szétosztva, az Amphibol az alapanyagban háttérbe szorul, 

melyben gyakran Pyrit kristályok válnak ki. 

A kékesszürke homokkő ezen telérek közvetlen közelé¬ 

ben kevéssé változott el, csak igen kemény és szilárd a kö¬ 

zönségeshez képest, fekete szinti márga palák kai váltakozik 
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Dicsér Piuikt li gt an jener Lokalitat ira Gáld Timié, 

welche la Fiirez genannt wird, dórt stehet ein g-anz véreim 

zelntes Bauerngehöft, g-erade am Fusse des Piatra Csáki, 

welcber sich in nördlicher Eiclitung von lrier, 752 Meter 

über diesen Punkt erhebt. 

Das linké Ufer des Gáld-Baclies, welcber bier ein 

breites Thai bibiét, ist an dieseru Punkte in einer Liiuge 

von 100 Méter vollstándig entblüsst und die Schichten des 

Sandsteins sind an dér beinabe senkrecbten Uferwand bloss- 

gelegt. 

Gégén das obere Ende dér Entblössung, steig-t aus 

dér Bacbsohle ein andertbalb Meter máchtiger Trachytgang 

auf, paralell deni Verflácben dér Sandsteinscbicbten ; er keilt 

sich nach oben in einer Hőbe von 2x/2 Meter aus, in einer 

Entfernung von obngeíabr 7 Meter von dieseui steigt ein 

zweiter Gang ebenfalls aus dér Bacbsohle, und wieder nach 

Verfláchen dér Sandsteinscbicbten auf, er ist über 3 Meter 

niachtig, ein Auskeilen desselben ist nicbt wabrzunebuicu. 

In einer Entfernung von ohngefáhr 200 Meter von die¬ 

sen Gangén tbalaufwarts erbebet sich aus dér Thalsohle 

eine machtige Tracbytmasse, maiin kaim sie au dem stei- 

len Abbauge bis hocli bietiauf verfolgen. 

Dieser Trachyt entspricbt einem quarzfreien Andesit 

von dér Ausbildung welche als Grünsteintracbyt bezeiebnet 

wird. 

In dér ziemlicb dicbteu grüuen Grundmasse sind grttn- 

licli weisser Plagioklas und Biotit in Saulén porpbyrartig 

und gleichmassig vertbeilt, Ampbybol tritt in die Grund- 

masse zuriiek, in welcber ziemlicb hliufig Pyritkrystalle aus- 

gesebieden sind. 

Dér blaugraue Sandstein in dér unmittelbaren Nabe 

dieser Gangé ist wenig veráudert, nur sebr bárt und fest 

gégén den gewöhnlicheu, er wechselt mit Mergelscbiefer von 
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és feltűnően hasonlít a Kovásznál! — Kelet-Erdélyben — elő¬ 

fordulókhoz. 

A homokkőrétegek azonban nagyszerű zavarásokat 

szenvedtek. 

Az ide mellékelt átmetszet képet nyújt a zavargások¬ 

ról, melyeken a Trachyt-telé ek közelében a homokkőréte¬ 

gek keresztül mentek. 

5. álmetszet. Zöldkötrachyttelérek a homokkőben. Gálái völgy. 

1. Homokkő (neocom). 2. Zolákőtrachyt. 

A Gáldi völgyből és pedig a Trachyt-áttörést követő 

legközelebbi oldalvölgyecskén egy fáradalmas utón az 1236 

méter magas Piaira Csákit másztam meg délkeleti oldalán, 

ezen az úton, mely az erdőségek miatt geológiai észlele¬ 

tekre fölötte kedvezőtlen, egyes homokkő tömzsökön kívül 

egyéb figyelemre méltót nem észlelhettem. 

A Piaira Csákit alkotó mészsziklák lábánál kristályos 

palatömegeket találtam, de ezen kőzetet szálban1) nem 

észleltem. 

A Piatra Csáki mészköve a felsőbb részletekben a 

Gáldi völgyben levő szurdokétól petrographiailag szürkés 

*) Az eddig használt „helytálló" (anstehend) kifejezés helyett dr. 

Szabó József közlése után a tühb helyütt szokásos „szálban vati“ 

megnevezést használjuk. A szerk. 
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scbwarzer Farbe und gleicbt auffallend jenen von Kovászna 

im östliclien Siebenbürgen. 

Die Sandsteinscbicbten aber habén eine grossartige 

Störung erlitten. 

Das hier beigegebene Profil gibt ein Bild dér Sterlin¬ 

gen, welehe die Sandsteinscbicbten in dér Nabe dér Tra- 

cliyt Gangé erlitten babén. 

Profil Nr. 5. Grünsteintrachytgánge im Sandstein. Gáld-Thal. 

1. Sandstein (neocom). 2. Grünsteintrachijt. 

Alis dem Gáldtbale und zwar dem nácbsten Seiten- 

tbalcben, welches auf den Tracbyt-Durcbbrucb folgt, erstieg- 

icb auf cinem bescbwerlichen Wege den 1236 Meter bobén 

Fiatra Csáki von dér südöstlicben Seite, auf diesenx Wege, 

welcber wegen des bewaldeten Terrains fül* geologische 

Beobacbtungen sehr ungünstig ist, konnte icb ausser eini - 

gén Sandsteinblöcken nicbts Bemerkenswerthes beobachten. 

Am Fusse dér Ivalkfelsen aus welcben die Fiatra Csáki 

bestelit7 fand icb Blöcke krystallischer Scbiefer7 docli anste- 

liend sáli icb diese Gesteine nicbt. 

Dér Kalksteiu des Fiatra Csáki in seinen oberen Far- 

tbien untersebeidet sicb petrograpbiseb von jenem dér 

Felsenklause im Gáldtbale durcb seine graue Farbe, kry- 

stalliuiscbes Gefüge und hiiufige Calcitadern, ausser einigen 

undeutlicben Durcksclmitten von Caprotinen oder vielleicbt 

aucb Diceras fand icb keine Versteinerungen, freilícb war 

aucb die Zeit zu besebrankt, um eingebende Untcrsucbungeu 

vorzunebmen. 
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szine , kristályos szerkezete és gyakori Calciterek által kü¬ 

lönbözik, egyes bizonytalan Caprotina vagy talán Diceras 

átmetszeten kivttl semmi egyébb kövületet sem találtam, 

természetesen az idő is akadályozott a behatóbb vizsgá¬ 

latokban. 

A magasra fölnyuló homokkőképződményeknek egy 

nyugat felé irányult elterülésénél úgy látszik, hogy a Fiatra 

Csáki mészköve arra telepedik. 

A Piatra Csákiról a Gáldi völgybe térek és az emlr 

tett Tracbytáttöréstől fölfelé ezen völgyben a második szur¬ 

dokhoz, az Iutra Gáldihoz fordulok. Az odavezető utón min¬ 

denütt homokkőképződmények észlelhetők, inig végre a 

Melaphyr és annak Tuffáihoz érünk, melyek iit jól kifej¬ 

lődve jelennek meg; rajtuk nyugosznak a Piatra Kapri és 

Vurou Turkului hatalmas mésztömegei, melyeket a Gáldi 

völgy keresztül szel ,mi által az Intra Gáldi érdekes szur¬ 

dok létre jön 

Ezen több mint fél mértföldre húzódó sziklaláncz ha¬ 

talmas mészkőtömegeiben, mely különben a Piatra Csáki¬ 

val közvetlenül nem függ össze, több képletek tagjai van¬ 

nak jelen, mit már a völgyből is a kőzetek különböző szí¬ 

nezetéről felismerhetni. 

Azonban ennek bejárását, — mely huzamosabb tar¬ 

tózkodást igényelt volna ezen vadonokban, mire is mint 

már előbb megjegyeztem, kellően előkészülve nem valék, 

fájdalom, abban kellett hagynom. 

A mészkőtömegek alsó részeiben azonban újból észlel¬ 

hettem azon vörös kovás agyagos képződményeket a Mela¬ 

phyr és a zöld Tuffok társaságában, melyek az előzők után 

a Triászhoz tartoznak. 
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Bei einem Verflachen dér hocli liinaufreichenden Sand- 

steinbildnngen nacli Westen, scheint dér Kalkstein des 

Piaira Csáki denselben aufgelagert zu sein. 

Ieh kebre von Piatra Csáki zurück in das Thal von 

Gáld, um von dem besprochenen Tracliyt Durchbruch, tbal- 

aufwárts zűr zweiten Felsenklause dieses Thales, námlicb 

jener von Intra Gáld zu gelangen. 

Auf dem Wege dabin sind allenthalben Sandsteínbil- 

dungen zu beobacbten, um endlich in das Gebiet des Me- 

lapbyrs und dér Tuffe zu gelangen, welche Gesteine liier in 

eiuer bedeutenden Entwicklung auftreten, auf demselben ru- 

hen die mácbtigen Kalkmassen des Piatra Kapri und Vurou 

Turkului, die von dem Galder Tbale quer durchschnitten 

werden, wodnrch die prácbtige Felsenklause von Intra Gáld 

gebiklet wird. 

In den mácbtigen Kalksteinmassen, dieser über eine 

balbe Meile lángén Felsenkette die übrigens mit dem Piatra 

Csáki nicbt in direktor Verbinduug stebt, sind wobl meh- 

rere Formationsstuffen vert réten, was sicb sebon vöm Thai í 

aus au den versebiedenen Fárbungen dér Gesteine erken- 

nen lásst. 

leli musste aber die Begebuug derselben, welebe wobl 

einen láugeren Aufentbalt in dieseu Wildnissen in Ansprucb 

genommen hátte, wozu icb, wie sebon oben angedeutet wurde, 

nicbt erforderlich vorbereitet war, leider aufgeben. 

In den unteren Theilen dér Kalksteinmassen konnte 

icb aber wieiler jene rőtben kieselig-tlionigen Bildungeu in 

Gesellscbaft des Melaphyr und dér grünen Tuffe beobacb- 

ten, welebe wie oben gezeigt wurde dér Trias angeliören. 

Hier muss icb jene Gesteine erwábuen, welebe sicb im 

Verlaufe (les Gákltbales öfters beobachttii lasseii. 

Es sind dics verwitterte, stark zersetzte Bildungeu, 

die entweder in kugligen Forrnen konglomeratförmig und 

báufig zu Gruss zerfallen ersebeiuen. Sie sind entweder mit 
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Itt meg kell azon kőzeteket említenem, melyek a Gáldi 

völgy hosszában gyakran észlelhetők. 

Ezek elmállott, igen szétbomlott képződmények, me¬ 

lyek vagy gömbös alakúak conglomerátszerííen és gyakran 

darává esnek szét. 

Vagy vörös fénylő Hamatit bártyácskával beboritvák, 

vagy piszkos sárgás zöld szintiek, mint a darává széthullottak. 

Csak ritkán akadni a szétíitésnél egy oly szilárdabb 

magra, mely kőzet természetéről fölvilágosítana, ekkor fel¬ 

ismerhető, hogy az porpbyros szövetű Melaphyrszeru kőzet, 

néha azonban tuffszeríí is. A Gáldi völgyben a homokkövek 

és conglomerátoknak feküjében látszanak . mert mindig 

azoknak legalacsonyabb szintájában vannak és a völgy¬ 

fenékből csak jelentéktelen magasra emelkednek, találtam 

mégis egyes helyeken látszólag isolált részletekben, de min¬ 

dig úgy, hogy a homokképződményekhez való tartozásuk 

kétséges volt. 

Azért azonban, hogy ezen kőzetek a homokkő alján 

vannak, nem valószínűtlen az, hogy abban előfordulhatnak 

is, mert a Lajtamész is, hol az a Melaphyrra vagy annak 

Tuffáira közvetlenül telepedik, azoknak darabjait gyakran 

tartalmazza. 

A homokkő területén több ponton ezen kőzetek a Gáldi 

völgyben azokból szirtesen kiemelkednek, anélkül, hogy mész¬ 

kövek telepednének reájuk, néha úgy látszik, mintha fiata¬ 

labb Trachyt kitörések által e homokkövön keresztül löket- 

tek volna, a homokkövek ekkor áthajlitva vannak. 

Mivel a Melaphyr a mészszirtek alján van, úgy a Felső 

Gáldi alsó szurdoknál, mint még nagyobb távolban és na¬ 

gyobb kifejlődésben az Intra Gáldi mésztömegeknél a felső 

25 
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einem rőtben glíiuzenden Hautclien von Eisenglanz iiber- 

zogen, oder besitzen wie jene zu Gruss zerfaUenden, eine 

schmutzig gelblichgrüne Farbe. 

Nur selten kann mau beim Zerschlagen derselben einen 

festeren Kern des Gesteins erhalten, welcher mis iiber die Natúr 

derselben Aufschluss gibt, denn mán kann dann erkennen, 

dass es melapbyrartige Gesteine mit porphyriscker Struktur 

sind, mancbmal auch tuffartig. Sie scheinen im Gáldtbale 

die Unterlage dér Sandsteine und Conglomerate zu bilden, 

denn sie treten immer nur an dem untersten Niveau der¬ 

selben auf, und erkeben sicli aus dér Thalsohle nur zu un- 

bedeutender Hőbe, docb konnte icb Punkte beobachten, wo 

dieselben anscbeinend isolirte Partién im Sandsteine bilden, 

docli immer unter solchen Verlialtnissen, dass ihre mögliche 

Zugehörigkeit zu den Sandsteinbildungen zweifelhaft war. 

Bei dem Umstande aber, dass diese Gesteine die Un¬ 

terlage des Sandsteines bilden, kann übrigens ihr Vorkom- 

men in demselben nicht befremden, denn auch dér Leitlia- 

kalk, wo er dem Melaphyr oder dessen Tuffen unmittelbar 

aufgelagert ist, fiihrt oft Blöcke derselben. 

An mehreren Punkte ragén diese Gesteine im Gebiete 

des Sandsteines im Gáldtbale aus demselben klippenartig 

heraus, oliue dass Kalksteine darauf lagern, mitunter hat es 

den Anschein, als seien sie durcb jtingere Trachytausbrüelic 

durch den Sandstein durchgestossen worden, die Schichten 

des Sandsteines sind dann gewunden. 

Nachdem dér Melaphyr die Unterlage dér Kalkklippen 

sowohl an dér unteren Felsenklause bei Felső-Gáld bildet, 

als auch in noch grösserer Entwicklung dér Kalkmasscn 

dér oberen Felsenklause von Intra-Gáld, so scheint es, dass 

diese Melaphyrgesteine unter dem Sandsteine in einem kon- 

tinuirlichen Znsammenhange steben, und je nach ibren Un- 

dulationen bald unter die Thalsohle verschwinden oder sicli 

iiber dieselben erheben. 
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szurdokban, úgy látszik, liogy a homokkő alatt ezen Mela- 

phyrok egy folytonos összefüggésben állanak és undulátió- 

juknál fogva majd a völgyfenék alá tűnnek el, majd pedig 

kimagaslanak abból. 

Ezen viszonyokat a 3. számú átmetszetben szemlélhe- 

tővé tenni iparkodtam. Most az innen délnek eső vidékhez 

fordulok. 

Tibor és Krakkónál újólag mészképződményeket ész¬ 

lelhetni, melyek a fiatalabb képződményekből kimagaslanak. 

Ha Krakkóból kiindulva nyugati irányban azon hegy¬ 

hátat megmásszuk, mely a Kecskekőtől keletnek futva a 

krakkói és krajovai völgyeket metszi, először is szőlőkön 

haladunk át, hol is mindenütt Lajtameszet láthatni, mely 

alatt vöröses vagy zöldesszinű, homokos agyagos vékonyan 

rétegzett márgák telepednek homokkőpadokkal, úgy mint 

Csáklyán, több helyütt gyakran Fucoidákat tartalmaznak, 

ezután conglomerátok következnek nagy mésztömzsökkel, 

melyek különböző képletekhez tartoznak. Ezen hegyháton egy 

több köbméter nagyságú tömzsre akadtunk, mely barna, ki¬ 

tünően oolithos mészkő volt, mely sűrűn összeszoritva jól 

megtartott kövületeket nyújtott, ezekből a következőket so¬ 

rolhatom fel: 

Lytocera Adeloides Kud. 

Phylloceras Kudernatscbi Hau. 

„ Hommairei d’Orb. 

Oppelia fusca Quenst. 

Peltoeeras athleta Phill? 

Ancyloceras annulatum d’Orb. 

Nautilus Mojszisovicsi Neum. 

25* 
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leli babé dicse Verballnisse in dem Profil Nr. 3 an- 

schaulich zu maciién gesucbt. 

Icb wende mich nun in die siidlicb von liier liegende 

Gegend. 

Sowolil bei Tibor als Krakkó kann mán wieder Kalk- 

bildungen beobachten, die aus den jüngeren Bildungen beraus- 

ragen. 

Wenn mán von Krakkó aus in westlicber Ricbtung 

jenen Bergrlicken besteigt, welcber von Kecskekő nacli Ostcn 

auslaufend die Tháler von Krakkó und Krajova sebneidet, 

so durcbschreitet mán vorerst Weingarten, in den Holilwe- 

gen derselben kann mán tiberall Leitbakalk beobaebten, 

unter diesem lagern rötblicbe oder griinlicbe, sandigtbonige, 

dünngescbicbte Hergel mit Sandsteinbanken, wie jene von 

Csáklya, sie fübren liier an mehreren Punkten baufige Fu- 

coiden, bierauf folgen Conglomerate mit grossen Kalkblöcken, 

welcbe versebiedenen Bildungen angeböreu. íSo fanden wir 

auf diesem Riicken einen mebrere Kubikmeter grossen Block, 

er bestand aus braunem, ausgezeiebnet oolitbiscbem Kalk- 

stein, welcber didit gedrangt, guterbaltene Versteinerungen 

fiibrte, von wclcben icb folgende anführen kann : 

Lytocera Adeloides Kud. 

Pbylloceras Kudernatscbi Hau. 

B Hommairei d’Orb. 

Oppelia fusca Quenst. 

Peltoceras Atbleta Pbill. ? 

Ancyloceras annulatum d’Orb. 

Nautilus Mojszisovicsi Neum. 

In grosser Menge Belemniten und Bracbyopoden, welcbe 

dem Dogger und zwar den Klausscbicbten angeböreu. 

Aus dem siebenbürgischeu Erzgebirge, sowie überbaupt 

den Westkarpatben dieses Landes war bis nun das Vor- 

kommen des Dogger niclit bekannt, es nabert sicli durcli 
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Nagy számban Belemuitek és Brachyopodák, melyek 

a Doggerhez és pedig a Klausrétegekhez tartoznak. 

Az erdélyi érczhegységben valamint átalában a nyu 

goti Kárpátokban ezideig a Dogger ismeretlen volt, ezen 

felfödözés által újból növekedett az erdélyi keleti Kárpátok¬ 

kal való hasonlóság. 

Továbbra a Kecskekő felé a homokkőből nagyobb 

és kisebb mészrészletek emelkednek ki, kövületeik a felső 

Titkonhoz tartoznak. 

Magyar Igentől, Magyar Boros-Bocsárdon át a Kecske¬ 

kőt másztam meg, mely a szegélyhegy ségnek egyik geolo- 

giailag legérdekesebb pontja és a melynek tüzetes meg¬ 

vizsgálása igen ajánlatos volna. 

A Kecskekő magános, feltűnően hegyes alakjánál, ki¬ 

emelkedő magaslata és impozáns mészszikláinál fogva a 

Maros folyó széles völgysíkján meszire látható. 

A távolból meredek sziklatömege a homokkő között 

egy szép szirtnek látszik, tényleg azonban nem az. 

Magyar Igentől a Czelna és Bocsárdi völgyek között 

a hegyhát nyúlványán haladtam keresztül és az utóbb em¬ 

lített helyről a Bocsárdi és Krajovai völgyet metsző hegy¬ 

hátra mentem, honnan nyugati irányban haladva, az itt me¬ 

redeken magasló Kecskekőhöz értem el. 

A zöldesszürke és vöröses rnárgás homokkövet conglo- 

merát betelepedésekkel mindenütt észleltem, mely a magas¬ 

ban is, jólehet ott erdők vannak, itt-ott előtűnik. 

Már a Kecskekőncsa pása DNy-i és lejtése nyugoti volt. 

A Kecskekő nagy mésztömege, mely vastagpadúan 

réteges, itt láthatólag és világosan koukordánsan a vörös, 

homokos agyagos, homokkőpados márgára telepedik. 
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dicse Entdeckung dic Aelinlichkeit mit deu siebenbürgiscben 

Ostkarpatben wieder um etwas. 

Weiter gegeu den Kecskekő ragén aus dem Sandstein 

einzelne grössere und kleinere Kalkpartien beraus, dérén 

Versteinerungen wieder dem oberen Titkon angehören. 

Von Magyar-Igen bestieg icb iiber Magyar-Boros Bo- 

csárd den Kecskekő, eiue dér geologiscb interessantesten 

Gegend des Kandgebirges, dérén eingebende Untersucbung 

besoiulers zu empfeblen wáve. 

Dér Kecskekő ist wegen seiner vereinzelten, auffallend 

spitzen Forrn, bervorragender Hőbe und interessanten Kalk- 

felsen in dér breiten Tbalebene des Marosflusses weitbin 

sicbtbar. 

Er bietet aus dér Férné wegen seiner scbroffen kal- 

kigen Felsmassen mitten im Sandstein, das Bild einer scbö- 

nen Klippé dar, was er aber in dér Tbat uicbt ist. 

Von Magyar-Igen Itberscbritt icb den Auslaufer des 

Bergriickens zwiscben deu Tbalern von Czelna und Boros- 

Bocsárd, um von dem letztgenannten Orte jenen Bergrücken 

7 u ersteigen, weleber die Thaler von Bocsárd und Krajova 

sebeidet; auf dicsem in westlicber Ricbtung fortscbreitend, 

erreicbte icb den sicb von bier steil erbebenden Kecskekő. 

Ueberall beobachtete icb den grilnlicbgrauen und röth- 

licbcn mergeligen Sandstein mit Conglomcrat-Einlagerungen, 

welche auch im oberen Tbeile, obwobl er bewaldet ist, Ilin 

und wieder zum Vorscbein komáit. 

Sebőn am Kecskekő nabm icb das Streichen dersel- 

ben nacli SN. und das Verflacben nacli W. ab. 

Die grosse Kalkmasse des Kecskekő, welclie eine 

dickbankige Scbicbtung wabrnebmen liisst, lágert bier sicht- 

bar und deutlicb, konkordant auf dem rőtben, saudigtboni- 

Mergel mit Saudsteiubankeu. 

Dieser Kalkstein lieferte baufige und gut erbaltenc 
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Ezen mészkőből gyakran jól megtartott Oaprotinákat 

és pedig Caprotina ammónia d’Orb, valamint Radioliteket 

és közelebbről meg nem határozható Gastropodákat nyertem. 

6. átmetszet. A Kecskekö. 

1. Vörös homolcos-aggagos márga (alsó Neocom). 2. Caprotinamész C. ammóniával 
(felső Neocom) 

Az tehát nem — mint ezideig tartatott — a Jurához, hanem 

a Krétaképlethez tartozik. Kétféle mészkövet különböztet¬ 

hettem meg és ugyan egy sötétszürke zöldbe játszó, egészen 

tömör, a kőzettel szorosan egybenőtt Gastropodákat tartal¬ 

mazót és egy világosszürke, szemcsés kristályos vagy szin¬ 

tén tömör és meglehetős gyakori Calciterekkel ellátottat, 

ez tartalmazza a Oaprotinákat. 

A Bocsárdí völgyből fölfelé haladva a Kecskekő dél¬ 

nyugati lejtőjén egy meglehetősen tömött, szilárd világos 

sárgásszürke mészkőben találtam a következőket: 

Belemnites sp. 

Perna Mulleti Dsh. 

Ostrea macroptera Sow. 

Inoceramus cf. neocomiensis d’Orb. 

Janira atava d’Orb. 
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Caprotinen, und y.war Caprotiua ammónia d’Orb., ausscrdem 

Kadioliten und niclit naher bestimmbare Grastropoden. 

Profil Nr. 6. Dér Kecskekö. 

1. Bothe sandig-thonige Mergel (unteres Neocom). 2. CaprotinenkaVc mit 

C. ammónia (oh. Neocom.) 

Er gebört dalier, niclit wie dies bislicr angenommen 

wurdc, dér Jura, sondern dér Kreideformation an. Ich konute 

zweierlei Kalksteine unterscheiden und zwar cinen dunkel- 

grauen ins grauliche spielenden, ganz dichten, mit grossen 

Gastropoden, die mit dem Gestein fest verwachsen sind, 

und cinen lichtgrauen, körnigkrystallinischen uder auch 

dichten mit ziemlick baufigen Calcitadern dieser íuhrt Ca- 

protinen. 

An dem Aufstiege aus dem Bocsárder Thal fanden sioh 

am südwestlicben Abfalle des Kecskekő in cinem ziemlich 

dichten, testen, licht gelblicbgrauen Kalkstein: 

Belemnites sp. 

Perna Mulleti Dsk. 

Ostrea macroptera Sow. 

Inoceramus cf. neocomiensis d’Orb. 

Janira atava d’Orb. 

ferner undeutliche Reste eines Spatangus. 

Es ist somit sichergestellt, dass die Kalkbildungen des 

Kecskekő dér Kreideformation angehören, und könnteu in 
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Továbbá egy Spatangus határoza lan maradványait. 

így bizonyos, hog-y a Kecskekő mészkövei a kréta¬ 

képlethez tartoznak és képviselhetik a nyugoti éjszak Al¬ 

poknak ueocom képződményeit, a Spatangus és „Schratten“ 

vagy Caprotina mészkövét. 

így lévén a dolog, az ezen mészkövek alatt fekvő 

homokkőképződmények, melyeket ez ideig eocennek jelöl¬ 

tek, a neocom Caprotina mésznél alsóbb kréta emeletbe 

tartoznak, de Fucoidákon kivitl más kövületet eddigelé 

nem nyújtván, ez úton helyzetüket eldönteni nem lehet. 

Ha ezekkel egy sorba állitanók azon homokköveket, 

melyek a kelet-erdélyi kárpátokban az ottani Caprotina 

mész alatt fekiisznek és kövületek által jellemezve vannak, 

úgy az alsó neocomienhez tartoznának és hasonlóan a 

Rossfeldi rétegek aequivalensét képviselnék. 

Ez telepedési viszonyaikkal is megegyező lenne, mire 

főleg a Csáklya mészszirtei, valamint más helyek is, jól 

utalnának. 

Ott, mint kitüntetve volt, ezen homokkőképződmé¬ 

nyek a felső Titlion mészképződményeire reá telepednek, 

a Kecskekőnél a felső neocomien mészköve alá kerülnek, e 

homokkőképződmények tehát az alsó Neocomienhez tar¬ 

toznak. 

Az itteni krétaképződmények egyébbként nagy hason¬ 

lóságot mutatnak a magyar nyugati kárpátok krétarétegei¬ 

vel a nomokkőterület déli vonalában, ott a követezők¬ 

ből állanak: 

1) vörös, úlnyomóan homokos-agyagos mészszegény, 

vékonyan réteges márga, homokkő padokkal. Fossiliákból 
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demsclben die neocomen Bildungen dér westlichen Nord- 

Alpen, dér Spatangen und Schratten oder Caprotinenkalk 

reprásentirt sein. 

Bei so bewandten Umstanden mlissen daher die unter 

diesen Kalkbilduágen lageruden Sandsteinbildungen, welelie 

bis nun als eocen bezeicbnet wurden, eine tiefere Kreide- 

stufe als dér neocome Caprotinenkalk einnehmen, sie babén 

aber bis nun ausser Fucoiden keine Versteinerungen gébé¬ 

iért, daher auf diesem Wege ikre Stelláiig nicht eutschie- 

deu werden kann. 

Wollte maii dieselben jenen Sandsteinen dér ostsieben- 

biirgiscben Karpatheu, welcbe unter dem dortigen Caproti¬ 

nenkalk lagern, und durch Versteinerungen cbarakterisirt 

sind, gleicbstellen, so würden sie dem unteren Neocomien 

angeborén, und wie diese das Aequivalent dér Rossfelder 

Scbicbten reprásentiren. 

Dies wiirde aucb . mit ikren Lagerungsverbaltnissen 

übereinstimmen, für welcbe wir insbesondere an den Kalk- 

klippen von Csáklya, wie aucb an anderen Orten gute An- 

lialtspunkte finden. 

Dórt überlagern diese Sandsteinbildungen, wie gezeigt 

wurde, die Kalkbildungen des oberen Titkon, am Kecskekő 

lagern dieselben uuter dem Kalkstein des oberen Neoco¬ 

mien, diesemnach gebören diese Sandsteinbildungen dem 

unteren Neocomien an. 

Die hiesigen Kreidebildungen scbeinen übrigens grosse 

Aebnlicbkeit mit den Kreideschicbten, im siidlichen Zugé 

des Sandsteiugebietes dér Westkarpatheu Ungarns zu babén, 

dórt besteben sie aus folgenden Gebilden : 

1. Rőtbe, vorwiegend sandigtbonige, kalkarme, diiiin- 

geschicbtete Hergel mit Sandsteinbanken. Von Fossilien 

wurden dalin nur Fucoiden gefuuden. Maii bat sie als un¬ 

teres Neocom bezeicbnet 

2. Neocom-Aptychenkalk alternirt mit Karpatbensand- 
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csak Fucoidák találtatnak benne Alsó Neocomnak je¬ 

löltetett. 

2) Neocom Aptyckus mész, alternál a kárpáthomok¬ 

kővel és gyakran szirtes alakú, környezve fiatalabb ho¬ 

mokkövek által. 

3) Caprotina mész csak szűkén jelenik meg. *) 

Nem találtam ugyan neocom Aptyclms meszet a sze¬ 

gélyhegységben, mégsem kételkedem, hogy behatóbb vizsgá¬ 

latok után azt fölfedezi sikerülni fog, a mennyiben azt Dr. 

Kock tanár úr Erdélynek északnyugoti és én keleti Kárpát¬ 

jaiban kimutattam. 

Itt fölemlitem a Kecskekőn talált kőzetet, a Bazaltot. 

A Kecskekő vastag mészszirtei alatt, mely a homok - 

kőképződményekre telepedett, annak déli lejtőjén egy gya¬ 

logjáró van, mely még a vörös homokos-agyagos márga te 

riiletén egy forráshoz vezet, melynek pompás vize általáno¬ 

san ismeretes. 

Ezen gyalogjárón a mésztömzsök alatt élessarkú ki¬ 

tűnő salakos-Iikacsos szövetű Bazalt-tömböket találtam, me¬ 

lyek a hidegkútiakhoz, keleti Erdély persányi hegységében 

— teljesen hasonlók és úgy mint az, szemcsés Oliviu zár¬ 

ványokat tartalmaz egész mogyorónagyságúakig. 

A s egélyhegységben Bazalt eddigelé ismeretlen volt 

és átalában hasonló typusban a Bazalt nemcsak az érczkegy- 

ségben, hanem délnyugati Erdélyben is ismeretlen. 

Avt szálban ugyan nem észlelhettem, mindamellett va¬ 

lószínű , hogy a leihely tol nem nagy távolban a már igen 

magasan fekvő forrás közelében vagy környékén van. 

Azon kitűzött czél, hogy a mészszirtek és komokkő- 

*) v. Ilauer. Die Geologie dér őst. ung. Monarchie. pag. 47S. 
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stein und erscheint öfter in Klippenform, umgeben v<>11 

jüngeren Sai dsteinen. 

3. Caprotinenkalk erscheint uur beschráukt.Q Obwolil 

mir in dem Randgebirge keine ueocomen Aptychenkalke 

vorgekommen sind, so zweifle icli nicht daran, dass es eiu 

gehenden Untersuchungen gelingen wird, solclie aufzufinden, 

zumal dieselben von Horni Prof Dr. Koch in den nord 

westlichen und von mir in (len östlichen Karpathen Sieben- 

bürgens nachgewiesen wurden. 

Hier muss ich eines Gesteines erwaknen, welches ich 

ain Kecskekő faiul, námlich des Basaltes. 

Unter dem maclitigen Kalkfelsen des Kecskekő, wel- 

clier den Sandsteinbildungen aufgela. ért ist, fIllírt auf dem 

stidlichen Abfalle desselben ein Fusssteig, noch im Gebiete 

dér rőtben, sandigtlionigen Mergel zu einer Triukquelle, 

welche wegen ilires prachtvollen Was-ers allgemein be- 

kannt ist. 

Auf diesem Fusssteige faiul ich unter den Kalkblöcken 

zwci scharfkantige Blöcke eines ausgezeichueten Basaltes 

von schlackigporöser Struktur, welcher jenem von Hidegkút 

im Persányer Gebirge Ostsiebenbiirgens vollkommen gleicht 

und so wie diesel* Einschllisse von körnigem Oiivin bis zu 

Haselnussgrösse fülirt. Basalt war bisher aus dem Rand¬ 

gebirge nicht bekannt, und überhaupt ist Basalt von diesem 

Typus sowolil im Erzgebirge, als aucli dem südwestlichen 

Siebenbürgen unbekannt. 

Obwohl ich denselben nicht anstekend beobachten 

konnte, so ist es wahrscheinlich, dass er in nicht weiter Ent- 

fernung von dem Fundpunkte dér Blöcke in dér Nahe oder 

Umgebung dér Quelle, welche schon sehr hock liegt, vor- 

kommt. 

Das mir vorgesteckte Ziel, die Beobachtungen in dem 

Gebiete dér Kalkklippen und Sandsteiubildungeu auf mög- 

') v. Hauer. Die Geologie dér öst.-ung. Monarchie. pag. 478. 
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képződmények területén eszközölt észleleteinret lehetőleg 

nagy távolokra terjeszszeor ki és az erre rendelkezésemre 

álló eszközök időveszteséget meg nem engedtek ; ezért meg¬ 

kell elégednem azzal, ha esetleg magam nem nézhetnék a 

dolog mán, hogy úgy a szakembereket, valam nt a termé¬ 

szettudományok barátait is, kik már a tour szempontjából 

is érdekes Kecskekőt fölkeresik, fölkérem, hogy figyelmüket 

a Bazalt előfordulására irányoznák. 

A Kecskekőről a boros-bocsárdi völgybe vezető úton 

ismét durva polygen-conglomerátok vannak, melyek igen kü¬ 

lönféle anyagból állanak és pedig fehér mészkőből, vala¬ 

mint barna, részben tömött, részben oolithos mészből, minő 

a leirt krakkó tömzs a Doggerből, továbbá Kvarcz és Me- 

laphyr-iöredékekből, úgy porpbyros kőzetekből, egyes helye¬ 

ken ez utóbbiak oly nagy és éles rögök, hogy úgy látszik, 

mintha itt ezen kőzete, bői szirtek lennének ; ezen Conglo- 

merátok helyzetét el nem dönthettem. 

Most Magyar-Igenről Sárdon át az Ompoly-völgybe 

térek. 

Sárdnál egy mészszirt van, mely innét a felső Tithon 

ismeretes Nerineáit tartalmazza, ez a keleti szirtsor előttem 

ismeretes legdélibb szirtje, egy vonalba esik Krakkó, Tibor, 

Felső-Gráld, Csáklya, Fel Gyógy, Felső Orbó és Kakova 

szirtjeivel, mely is DDNy-tól ÉÉK-nek egy 4 mértföld hosszú 

s/irtsorozat. 

Sárdtól keletnek állítólag Maros-Szt.-Imrénél, t. i. a 

Sárdi, Borbándi és Maros-szt.-imrei isolált hegycsoport éj¬ 

szaki szögletében, szintén egy mészszirt van. 

Az általam bejárt területnek déli határa, mint azt már 

említettem, az Ompoly és tovább az Abrudvülgy. 
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liclist weite Distanzen auszudebnen und die zu dicsem 

Zwecke zu Gebote gestandenen Mittel erlaubten keinen 

Zeitverlust; icb muss micb daber begnügen, falls ich niclit 

selbst dér ^aclie nachgelien kann, sowobl Facbgenossen als 

Freunde dér Naturwissenschaften, welcbe den sebon in 

touristischer Beziebung interessanten Kecskekő besuchen, 

anzugeben, sie mügén ikre Aufmerksamkeit dem Vorkom- 

men des Basaltes zuwenden. 

Auf dem Wege, welcher von Keeskekő in das Thai 

von Boros-Bocsárd fíibrt, trifft mán wieder grobe polygene 

Conglomerate, sie besteben aus sebr verschiedenem Matériáié, 

und zwar weissem Kalkstein, dann brauuen, tlieils dickten, 

tlieils oolitbischeu, wie dér des beschriebenen Blockes von 

Krakkó aus dem Dogger stammeud, ferner Quarz und 

Brocken von Melapyr und porphyriseher Gesteine, an man- 

clien Stellen esebeinen die letzteren in grossen und kanti¬ 

gen Scbollen, dass es den Anscliein gewinnt, als steben 

hier Felsen dieser Gesteiue an, tiber die Stellung diesel* 

Conglomerate konnte icb nicbt ins Klare kommen. 

Ich wende micb min von Magyar-Igen über Sárd in 

das Ompolytbal. 

Bei Sárd tritt eine Kalkklippe zu Tagé, welcbe wie¬ 

der die bekannten Nerineen des oberen Titkon fíibrt; dies 

ist die siidlichste Klippé des östlichen Klippenzuges, welcbe 

mir bekannt wurde, sie falit mit jenen von Krakkó, Tibor, 

Felső-Gáld, Csáklya, Fel Gyógy, Felső-Orbó und Kakova 

in eine Linie, welcbe von SSW. nacb NNO. einen 4 Mei- 

lgn lángén Klippenzug bilden. 

Östlicb von Sárd soll angeblicb bei Maros-Szt.-Imre, 

ebenfalls eine Klippé zu Tagé treten. 

Die síidliche Begrenzung desjenigen Terrains, auf wel- 

ches sicb meine Beobacbtungen bezieben, ist, wie icb be- 

reits angegeben babé, durch das Ompoly- und weiterbin 

durck das Abrudtbal bezeiebuet. 
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Ezen határvonal a homokkő- és mészképződmények- 

nek és a színsorozatoknak csapásvonalát közelítőleg ép- 

sögesen metszi. 

Már előbb kimutattam, hogy az éjszaknak fekvő szirt- 

területen a Kecskekőig terjedő homokkövek és Conglomerá- 

tok, melyek a Caprotiua-mész alatt vannak, az alsó-krétá¬ 

hoz és pedig az alsó Neocomienhez vagy Rossfeldi rétegek¬ 

hez tartoznak. 

Ugyanazon homokkőképződmények, fedőjükben a Cap- 

rotina-mészszel, déli irányban Czelna, Igenpatak, Ompolyi- 

czán át az Ompolyvölgybe csapnak. 

Már az Ompolyiczapatak beömlése előtt a fővölgybe 

tisztán észlelhetni azt, Tóthfalva és Gaureny között megje¬ 

lennek a szürke, brecciaszerű més-kőképződmények és Con- 

glomerátok a vörös vagy zöldes, homokos-agyagos, véko¬ 

nyan rétegzett Fucoida-márgáva', ezen mészkőben Caproti- 

nákat leltem úgy, mint a Kecskekőiben. 

Az Ompolyvölgy további kíséretében a krétaképződmé¬ 

nyek igen elterjednek, úgy a homokkő, mint a mészkő, is¬ 

métlődnek az Ompolyvölgy hosszában és tovább az Abrud- 

völgyön keresztül. 

Itt azok az idősebb kőzeteket miud elfödik , csak a 

Zalathna melletti krétaelőtti képződményeknek nyugoti és 

magasabban fekvő mészvonulata látható tisztán valódi 

szirtek alakjában és jóllehet azok az Ompolyvölgy mélye¬ 

désében nem oly impozáns alakúak , mint egyébként az éj- 

szaki területen, mégsem szakad végük vagy meg nem sza- 

kittatnak, mint ezt egyes észlelők állítják. Az út, melyen az 

ismétlődő krétahomokköveket és mészképződményeket be¬ 

jártam, nevezetesen az Ompoly kilépésétől a Marosvölgybe 
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Diese Begrenzungslinie sckneidet die Streichungsrick- 

tung dér Sandstein- und Kalkbildungen, sowie die Klippen- 

zlige beinalie recbtwinklig. 

Ich babé scbon oben nackgewiesen, dass diejenigen 

Sandstein- und Conglomeratbildungen, welcbe in deni nőid 

licli gelegenen Klippengebiete bis zum Kecskekő unter dem 

Caprotinenkalk lagern, dér unteren Kreide, und zwar dem 

unteren Neocomien angehören. 

Dieselben Sandateinbildungen mit dem Caprotinenkalk 

im Hangenden, streichen in südlicher Ricbtung über Czelna, 

Igenpatak, Ompolyicza bis in das Ompolytkal. 

Scbon vor dér Mtindung des Ompolyiczabacbes in das 

Hauptthal kann mán dieselben deutlick beobacliten, zwi- 

scben Tótlifalva und Gaureuy treten die grauen, brec- 

cienartigen Kalkbildungen und Conglomerate mit den rőtben 

oder griinlicben, sandigthonigen, dünngescbicbteten Mergel 

mit Fucoiden zu Tagé, in diesem Kalkstein f'and icb Ca- 

protinen wie jene am Kecskekő. 

lm weiteren Verfolge dér Ompolythales gewinnen die 

Kreidebildungen eine grosse Verbreitung, denn sovvobl Sand¬ 

stein , als Kalksteine wiederkolen sick dem Ompolytkale 

entlang und weiterkin durch das Abrudtkal. 

Sie verdecken kiér allé alteren Gesteine, nur dér wes - 

licke und kő kér gelegene Kalkzug vorkretaziscker Bildungeu 

ersckeint bei Zalatkna deutlick in echten Klippen ausge- 

pragt und obwokl dieselben in dér Tkalseukung des Orn- 

poly nickt jene imposanten Formen, wie sie denselben im 

nördlickeu Gebiete eigen siud, erreicken, so reicken diesel¬ 

ben kiér bei weitem ikr Ende oder Uuterbreckung nickt, 

wie dies einige Beobackter angebeu. Die Strecke, in wel- 

cber icb die, sick wiederkolenden Kreidesandsteine und Kalk¬ 

bildungen veríőlgte, uamlick vöm Austritte des Ompely in 

das Marostkal bei Sárd bis au den Vulkán bei Abrudbáuya, 
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Sáránál egészen az Abrudbányai vulkánig, — 6 mértföldnél 

hosszabb és ettől kezdve terülnek azok el át a Fehér-Körös 

völgyébe. 

A rétegek dőlése ezen képződményeknél, csekély helyi 

kivételekkel, nyugoti vagy éjszaknyugoti. 

Meredek dőlés mellett több mértföld vastagságúak len¬ 

nének, a mi nem gondolható. 

Már említettem, hogy az Ompolyvölgy hosszában és 

tovább ki az Abrudvölgybe a kasonnemíí képződmények ke¬ 

resztmetszetben többször ismétlődnek. 

Hogy ezen képződmények azonban hasonnemöek, arra 

nézve bizonyitékul szolgál részben a vörös vagy zöldes, ho¬ 

mokos-agyagos Fucoida-tartalmú márga és az e fölött tele¬ 

pedő szürke Caprotiuát tartalmazó mészkő. 

Ezen ismétlődések tehát csakis a rétegeknek redőzetei 

lehetnek. 

A homokkőbeu beágyazva megjelenő mészkőképződmé¬ 

nyek néha igen vastagok lesznek és meredek rétegállásnál 

mint valódi szirtek kiemelkednek abból, pl. az Ompolyicza- 

völgyben, Tóthfalu és Gaureny, Pajana és Preszaka között, 

továbbá Zalathnától fölfelé Valié Doszuluj előtt, a Dialu 

maré éjszaki lejtőjén az abrudbányai völgybe, hol egy szur¬ 

dokot alkotnak, a Valje Cserbuluj egyesülésénél a Bucsum- 

völgygyel, az utóbb nevezett völgyben, Bucsum-Szatu, Izbita 

és Sziászánál, a vöröspataki völgyben és számos más he¬ 

lyeken. 

Az Ompolyvölgy homokkőterületén valódi mészszirtek 

is vannak , melyek az elsoroltaknál idősebb képződmények¬ 

hez tartoznak. 

Zalathnától délkeletnek Petrosan és Fenes között egy 

27 
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betraget ttber 6 Meilen und von hier erstrecken sich die¬ 

selben nocb hinüber in das Flussgebiet des weissen Körös. 

Das Eintallen dér Sckickten diesel- Bildnngen ist mit 

wenigen lokálén Ausnakmen ein westliches oder nord- 

westlicbes. 

Bei dem steilen Einfallen derselben wiirde sie eine 

Maehtigkeit von mehreren Meilen erreicben, was nicbt 

denkbar ist. 

leli babé sclion bemerkt, dass sich die gleicbartigen 

Bildungen dem Ompolythal entlang und weiter binaus im 

Abrudthale, im Querschnitte derselben, oftmals wiederbolen. 

Dass diese Bildungen aber gleicbartig sind, liiezu be 

sitzen wir theils in dér rőtben und grünlichen, sandigthoni- 

gen Mérgein mit Fucoiden und dem darüber lagernden 

grauen caprotinenflikrenden Kaik sicbere Anbaltspunkte. 

Diese Wiederbolungen können daber nur einen Falten- 

bau dér Scbicbten reprásentiren. 

Die in dem Sandsteine eiugelagert erscheinenden Kalk- 

steinbildungen erreicben bisweilen eiue bedeutende Macli- 

tigkeit und ragén bei steiler Scbicbtenstellung als wabre 

Klippcn aus demselben heraus, wie im Ompolyiczatkale 

zwiseben Tótbfalu und Gaureny, Pajana und Preszaka, fer- 

ner von Zalatbna tbalaufwarts von Valié Doszuluj, an dem 

nördlicben Abfalle des Dialu maré in das Abrudbányaer 

Thai, wo sie eine Felsenklause bikFn, au dér Vereinigung 

des Valje Cserbuluj mit dem Bucsumtbal; in dem letztge- 

nannten Tbale bei Búcsum-Szatu, Izbita und Sziasza, im 

Tbale von Verespatak und zahlreichen auderen Punkten. 

In dem Sandsteingebiete des Ompolythales erscliei- 

nen aber auck ecbte Kalkklippen, welche alteren Bildungen 

als die vorgenannten angebören. 

Südöstlich von Zalatbna beginnt zwiseben Petrosan 

Fenes ein Gebirgsrücken, welcber sich mit einem steilen 

Abfalle in das Thai des Ompoly bedeutend vorsekiebt, auf 
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liegységgerincz kezdődik, mely meredek lejtővel az Ompoly 

völgyébe igen előrenyomul, a térképen ez Vurou Rosi név¬ 

vel van jelölve, déli lejtőjén, melyet Yuroutza névvel 

neveznek — az Ompolyvölgy felé egy szép szirtcsoportozat 

ékesíti. 

Ezen geriucz e helytől éjszaki irányban húzódik tova 

és vízválasztója a Korabiánál kezdődő Vulkoj és Fenes- 

völgynek. 

A vonulat közepén tetemesen földuzzad és a Dimbu- 

nál a tenger fölött 1368 méternyire emelkedik és igy a 

környék legmagasabb pontja, a Negrilaszával együtt átalá- 

ban az egész itt említett területnek legmagasabb csúcsa. 

A geriucz mentében és annak lejtőin, főleg a Fenes- 

völgy felé, a homokkőképződméuyekből mészcsúcsok vagyis 

szirtek emelkednek, melyek oda utalnak, hogy alattuk a 

mészvonulat jelen van. 

A Dimbunál azonban a mészképződmények nagy el- 

terjedésiíek és ott a Fenesvölgyet szűkítik be. A Vuroucza 

szirtei világossárgás vagy fehér, igen tömött mészkövek, 

minők a Dialu marei-i Kakova mellett, korallokat tartal¬ 

maznak, valamint, egyéb, a kőzettel szorosan egybenőtt kö¬ 

vületeket és szarukő-kiválasztásokat. Ezen mészkő idősebb 

képződményekhez tartozik mint a homokkővel társult és 

pedig a Tithonhoz ; itt azon facies vau, mely nagyobb ten¬ 

germélységnél képződött, az úgynevezett „Szarukő facies“, 

mig a keleti szirtöv mészkövei a Nerineák- és vastaghéjú 

Pelecypodákkal, a littoral Korall és Neriuea faciest kép¬ 

viselik. 

A szirtsor déli irányban halad az Ompolyvölgyön át, 

annak jobb völgylejtőjén újból megjelenik a Valje mare- 

27* 
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dér Karte ist dieser Gebirgsvorsprung mit dem Namen Yuron 

Kosi bezeiclinet, aufseinem südlieben Abfalle gégén das Om- 

poly-Tbal, welcben mán mir als Vuroncza bezeicbnete, ist er 

mit einer scbönen Klippengruppe géziért. Die er Gebirgs- 

rücken verlauft von liier in nördlicber Ricbtung, den Wasser- 

tbeiler des Yulkoj und Fenes-Tbales bildend, welcbe am 

Korabia entspringen. 

In dér Mitte dieses Yerlaufes scbwillt derselbe bedeu- 

tend an, und erhebt síeli an dem Dimbu zu einer Meeres- 

bölie von 1368 Meter imd damit zu dem böcksten Punkte 

dieser Gegend und neben dem Negiilasza iiberbaupt zu dem 

höcbsten des ganzen liier in Betracbtung stehenden Ter- 

rains. 

lm Verlaufe dieses Riickens und an dessen Abfallen, 

insbesondere jenes des Fenes Tliales treten aus den Sand- 

steinbildungen Kalkspitzen, d. i Klippen zu Tagé, welcbe 

die Ainvesenlieit des Kalkzuges unter derselben beurkunden. 

An dem Dimbu aber nebmen die Kalkbildungen eiue 

grosse Ausdehnung au und vereugen dórt das Fenes-Tbal. 

Die Vuroncza-Kiippen besteben aus einem liclitgelblicb weis- 

sen oder weissen sebr dicbten Kalkstein, wie jener von dér 

Klippé Dialumare bei Kakova, er ftibrt Korallen sowie an- 

dere mit dem Gestein fest verwacbsene Versteinerungen und 

Hornstein-Ausscbeidungen. Dieser Kalkstein gebört alteren 

Bildungen als jene mit dem Sandstein vergesellscbafteten, 

und zwar dér Titbonstufe und liier jener Facies, welcbe 

in grösserer Meerestiefe zűr Entwicklung kam, dér soge- 

nannten ,,Hornstein-Faciesu, wiihrend die Kalksteine dér 

östliclien Klippenzone, mit den Nerineen und dickscbaligen 

Pelecypoden die littorale Corallen und Nerineenfacies re- 

prasentiren. 

In südlicber Ricbtung setzet dieser Klippenzug iiber 

das Ompoly-Tlial, denn' am recbten Tbalgebange derselben 

erscbeinen sie wieder im Tliale von Valjemare bei Galacz, 
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völgyben Galacz mellett Zalathnától délkeletnek, hol mind¬ 

járt a bemenetnél egy szép csoportban áll elénk. 

Bizonyos tehát, hogy a keleti szirtsor Zalathnánál nem 

szakittatik meg, mint ezl egyes szerzők állítják, hanem hogy 

e helytől keletnek saját irányában folytatódik mint valódi 

szírt és Cseh, Erdőfalva, Bakonya és Mádánál önálló szikla¬ 

darabban megjelenik, mint ez a Fr. v. Hauer-féle átnézeti 

térképen Posepny újabb közleményei nyomán helyesebben 

van közölve, mint Erdély geológiai átnézeti térképén. 

Mivel a paláontologiai érvek a kiterjedt homokkőterű- 

leten rendkívül érezhetően hiányoznak és mivel ezáltal az 

itt dolgozó geolog gyakran tanácsnélküli helyzetbe jut, le¬ 

gyen szabad még nehány észleleteket felsorolnom , melyek 

bár látszólag nem bírnak szigorúan tudományos értékkel, 

de mégis iránypontokul szolgálhatnak, a melyeket Erdély 

Kárpátjaiban az évek során át véghezvitt kutatásaim kö¬ 

zött gyiijtvén , analóg szemléletekre és zárkövetkeztetésekre 

jogosítanak. 

Geológiai utazásaim közben Verespataktól, a Kirnikeu 

át a Ruszinoszu, Gergeleu, Vursiu , Cicera és Murgea lábá¬ 

nál a homokkőterületen át a D tunatához jutva, mindenütt 

a homokkövet a keleti szegély homokkövével egyezőnek ta¬ 

láltam , részbui tinóm-, részben durvaszeműeknek és con- 

glomerátba átmenőleg, részint vörös, részint zöldes színben, 

majd levelesen és márgásan, részben szürkén — egész a 

legsötétebb színben fénylő graphitszerű rétegzési lapokkal. 

A Cerceu és Detunata Gola közötti úton egy egészen 

sajátságos homokkőre bukkantam, mely nekem azonnal is¬ 

merősnek tetszett az erdélyi kelet Kárpátokból, feltűnő az 

erősen fénylő, viztiszta, teljesen kiképződött kicsiny Kvarc- 
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siidöstlich von Zalathna, wo sie gleich beim Eingange in 

dasselbe eine schöne Gruppé bilden. 

Es ist daber gewiss, dass dér östliche Klippenzug bei 

Zalatbna keine Unterbreclmng erleidet, wie diess von einigen 

Autóién angegeben wird, sondern östlich von diesem Orte 

in seiner Ricbtung in Form ecbter Ivlippen fortsetzt, nni bei 

Csel), Erdőfalva, Bakonya und Máda in selbstandigen Fel- 

senformen aufzutreten, wie diess auf dér „geologischen Über- 

siehtskarte dér őst. ung. Monarchie“ von F. v. Hauer auf 

Grund dér neueren Mittbeilungen Posepny’s richtiger angegeben 

ist, als auf dér geologiscben Übersichtskarte von Siebenbiirgen. 

Wegen des ausserst füblbaren Mangels palaontologischer 

Anhaltspunkte in dem ausgedebnten Sandsteinterrain, und 

dér dadurch oft ratblosen Lage des Geologen, dér sich in 

diesem zu bewegen hat, sei es mir erlaubt, nocli einiger 

Beobacbtungen zu gedenken, die, wenn auch ansclieinend 

keinen strengwissenschaftlichen Wertli, so doch Anhaltspunkte 

gewahren, welehe durch meine jahrelange Bewegung in 

den Karpathen Siebenbürgens gesammelt, zu analógén Au- 

schauungen und Scldussfolgerungen berecbtigen. 

Meine geologiselien Wanderungen führteu mieli von 

Verespatak liber den Kirnik am Fusse dér Businosza des 

Gergeleu, Vursiu, dér Cicera und Murgeu íiber das Sand- 

steinterrain au die Detunata, überall fand ich den Sandstein 

gleich jenem des Ostrandes, theils fein, theils grobkörnig 

und in Conglomerat iibergehend, th ils roth, theils grünlich- 

gefárbt, dann blattéiig und mérgeiig, theils grau bis in das 

dunkelste mit glanzenden graphitischen Schichtungsflachen. 

Auf dér Strecke zwischen dem Cerceu und dem Detu¬ 

nata gola, traf ich eiuen ganz eigenthiimlichen Sandstein, 

welcher mir sogleich als aus den siebenbtirgischen Ostkar- 

pathen bekannt auffiel, er ist auffallend durch die stark 

glanzenden wasserhellen, völlig ausgebildeten kleinen Quarz- 

krystalle, welehe die Oberflache dér Schichtungsflachen dicht 
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kristályok által, melyek a rétegezési lapok felületét sűrűn 

összeszoritva befödik, a homokkő egy tömött, teljesen kovás 

jáspisszerű kötőanyaggal bir, mely zöldes, zöldesszürke vagy 

szürke színű. 

A petrographiailag telje.-en egyező kelet-kárpáti ho¬ 

mokkőben , mely az ottani Caprotina-mész alatt van, mint 

azt a Székelyföldről szóló geológiai leirásombau bebizonyí¬ 

tottam, megjelölendő alsó neocom-köviiletek találtattak. 

Szintúgy ott a sötét graphitos válási lapu homokkő 

határozottan ugyanazon complexliez tartozik, ez tartalmazza 

a máramarosi gyémántokat. A kelet-erdélyi neocom-komok- 

kővel egy további analógiát azon gerinczen észlelhettem, 

mely a Detuuata gola előtt a Sziasza fele lejt, az ottani ho¬ 

mokkő zöldesszürke vagy sötétszürke, vékony márgabetele- 

pedésekkel bir, melyek közönségesen vékony márgarétegek- 

kel beboritvák. 

Mindezen jelek, leginkább pedig az, hogy én Sziasza 

és Izbita között a Ivorallt tartalmazó mészkőben Caproti- 

nákat találtam, oda utalnak, hogy Abrudbánya, Búcsúm és 

Verespatak homokköveinek legnagyobb részét az alsó Neo- 

comhoz tartozónak tekintsem. 

Az ezen területen a krétaképlethez sorolt mészköveket 

illetőleg, a legtöbbnyire szürke, néha szürkésbarnába átmenő 

színezeten kívül, a reáiitésnél vagy dörzsölésnél érezhető bi¬ 

tumenes szagot, mint jellemzőt említhetem meg , melyet az 

idősebb mészköveknél, főleg az itteni Tithonhoz tartozóknál 

szabály szerint nem észleltem. 

Újból visszatérek a Zalatlmától keletnek fekvő leirt 

szirtekhez, melyeknek mészképződményei a felső Tithonhoz 

tartoznak. 
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gedrangt bedecken, dér Sandstein selbst zeigt eine diclite 

ganz verkieselte jaspisartige Bindemasse von grünlicher, 

grünlich-grauer, oder grauer Farbe. 

In de in petrograpbisch ganz gleicben Sandstein dér 

Ostkarpathen, welcher, wie ich in meiner geologischen Be- 

scbreibung des Széklerlandes nachgewiesen habé, unter dem 

dortigen Caprotinenkalk lágert, íanden sich bezeiclmende 

unterneocome Yersteinerungen. 

Ebenso gekört dórt dér dunkle Sandstein mit den gra- 

pbitischen Schichtungsflachen, bestimmt zu demselbeu Ci>m- 

plexe, er ftlbrt die bekannten Marmaroser Diamanten. Eine 

weitere Analogie mit dem ostsiebenbürgiscben neocomen Sand¬ 

stein, konnte ich auf jenem Riicken beobacbten, welcher 

von dér Detnnata gola gégén Sziasza abfallt, dér dortige 

Sandstein, mit grüulichgrauen oder auch dunkelgrauen dlin- 

nen Mergeleinlagerungen besitzt aní seinen Scbicbtungsfla- 

cben versebieden gestaltete, meist wurmförmige Erbabenbeilen, 

welche gewöbulicb mit einem dünnen Mergelbáutehen iiber- 

zogen sind. 

Allé diese Merkmale, insbesonderen aber, dass icb 

zwiseben Sziasza und Izbita in dem korallenfübrenden Kalk- 

stein Caprotinen auffand, bestimmen micb den grössten Tbeil 

dér Sandsteine dér Umgebung von Abrudbánja, Búcsúm und 

Verespatak als unter Neocom zu betraebten. Bezüglicb dér 

Kalksteine, welcbe in dicsem Terrain dér Kreideformation 

zugezablt wurden, kann icb als cbarakteristiscb ausser ibrer 

meist ins graue, mii unter aucb graubraune gebenden Farbung, 

den bituminösen Gerucb, welchen sie beim Anscblagen oder 

leiben gébén, erwabnen, welchen icb bei den alteren Kalk- 

steinen, insbesondere jenen dér hiesigen Titbonstufe in dér 

Regei nicht beobaebtet babé. 

Icb kelire wieder zurück zu den üstlicb von Zalatbna 

besebriebenen Klippen, dérén Kalkbildungen dér oberen Ti¬ 

tbonstufe angebören. 
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Mint már megjegyeztük , ezen képződmények az Om- 

polyvölgyből Zalathna mellett éjszakkeleti irányban a Dimbu 

mellé húzódnak és innen a Pitra Kapri és Chieján át ugyan¬ 

azon irányban 6 mértföldnyi kiterjedésben Toroezkóig ha¬ 

ladnak, mialatt kétízben egész szélességükben mély kereszt¬ 

völgyek szelik át és pedig a Gáldi, majd pedig a Gyógyi 

völgy, végre pedig, de csak részben az Enyedi völgy. 

Ezen és az Ompoly keresztvölgyein át, összefüggés¬ 

ben egyes helyekkel, melyeket már leírtam, a mészképződ- 

ményeknek és az egybekapcsolt homokköveknek viszonyai¬ 

ról , a mennyiben a rendelkezésre álló eszközök megenged¬ 

ték, a leirt területről egy átalános geológiai képet nyerhet¬ 

tünk, mely az eddigi fölfogástól lényegesen eltér. 

Fr. v. Hauer „Geol. Übersichtskarte d. öst.-uug. Mon.“ 

czimü térképén az előttünk fekvő terület krétaképződmé¬ 

nyeinek keleti határolását azon főmészkővonulat jelöli, mely 

Zalathnától Toroezkóig- és az Aranyosvölgyig húzódik, inig 

ezektől keletnek az Eocenképlethez sorolt képződmények ki- 

jelölvék, melyekben < gyes Juraszigetek kiválnak. 

Az Eocenképlet keleti határolásaiul Lajtaképződmények 

vannak jelölve, az Ompolyvölgyben egyes részletekben, Tótli- 

falutól Preszakáig alsó Eocenképződmények válnak ki. 

Tapasztalataimból kiderül, hogy a Zalathnától éjszak- 

nyugoti irányban Toroczkó felé csapó főmészkővonulattól 

nyugotnak fekvő homokkő és mészkőképződmények a kréta¬ 

képlethez tartoznak, úgy az is kiderült, hogy ezen idősebb 

mészkővonulattól kele nek fekvő képződmények szintén a 

krétaképlethezi tartoznak, valamint hogy paláontologiailag 

megállapítva lett, hogy a Neocomhoz, még pedig úgy az 

alsó, mint a felső Neocomhoz tar,óznak. 
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Wie schon bemcrkt, zieken sich diese Bildungen aus 

dem Ompoly-Tkale bei Zalatbna in nordöstlicher Richtung au 

den Dimbu und von bier iiber deu Fiatra Kapri und Chieja 

in derselben Richtung mit einer Ausdehnuug von 6 Meilen 

bis Toroczkó fortzusetzen, in welcher sie zweimal vou tie- 

íen Querthalern in ilirer ganzen Breite durcbbroohen werden 

und zwar von dem Gáld-Thale, und dem von Gyógy, endlich 

aucb, aber nur theilweise von dem Enyed-Thale. Durcb diese 

Querthaler und jenen des Ompoly, im Zusammenhange ein- 

zelner Lokalitáten, welebe icb bereits bescbrieben babé, 

konnte icb iiber die Verbaltnisse dér Kalkbildungen und je¬ 

nen dér sie umgebenden Sandsteine, soweit es die verfiigba- 

ren Mittel gestatteten ein allgemeines geologiscbes Bild in 

dem vorliegenden Terrain gewinnen, welcbes von dér lis- 

lierigen AuíFassung bedeutend abweicbt 

Auf dér „geologiscken Übersicbtskarte dér őst. ung. 

Monarchie“ von F. v. Hauer, fiúdén die Kreidebildungen in 

dem vorliegenden Terrain, au dem Haup kalksteinzuge, dér 

sich von Zalatbna bis Toroczkó und das Aranyos-Tkal bin- 

zieht, ilire östlicke Begranzung, wabrend östlich von derűsei¬ 

ben Bildungen verzeicbnet sind, welebe dér Eocenformation 

zugezablt werden, in welcher einzelne Juraiuselu ausgesekie- 

den ersekeinen. 

Als östlicke Begranzung dér Eocenformation sind Leitha- 

bildungeu verzeieknet, im Ompoly-Tkale sind in einzelneu 

Partidén, von Tótkfalu bis Preszaka unter Eocen-Bildungen 

ausgesekieden. 

Sowie aus meinen Beobacktungen kervorgekt, dass die 

westlick von dem Hauptkalksteinzuge dér filteren Kalkbil¬ 

dungen, welcher von Zalatbna in nordöstlicher Richtung nack 

Toroczkó streiekt, gelegenen Sand- und Kalksteinbildungen 

dér Kreidef'ormation angehören ebenso habén-dieselben aucb 

nackgewiesen, dass die östlich von diesem Zugé alterer 

Kalksteiue liegeuden Bildungen ebenfalls dér Kreideforma- 
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Ezen terület térképezésénél tehát okveilenül kiigazítás 

szükséges. 

A mellékelt átmetszetben a tárgyalt terület déli részé¬ 

nek geológiai és stratigraphiai viszonyait szemléltetni kísér¬ 

lettem meg. 

7. dlmetszet. Az erdélyi érczhegység homok- és mészkökép- 
zödményeinek átmetszete Sárétól az Abrudbányai vulkánig. 

ú 
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Ifi 

1■ Szarukömész (felső Titkon). 2. Nerineamész (felső Titkon). 3. Vörös 
Márga és szürke homokkövek (alsó Neocom). 4.. Coprotinamész {felső Neocom). 

5. Fiatalabb homokkő. 

Az idősebb mészkőképződményeknek vonulata egy fel¬ 

törési vonalat jelöl, melynek mindkét oldalán a krétakép¬ 

ződmények terülnek el igen zavart telepedési viszonyokban, 

melyeket már tárgyaltam. 

Mivel a mészkőképződmények nem állanak egy sza¬ 

kadatlan vonulatban , hanem kisebb-nagyobb területű szír¬ 

iek a krétaterületből egy bizonyos irány szerint emelkednek 

ki, a krétaképződmények is átmennek a feltörési vonalon 

is több pontokon és a túlsó oldalon levőkkel teljes össze¬ 

köttetésben állanak. 

Ily helyeken az átmetszet az összefüggő krétaképződ¬ 

ményeket állítaná elő. 

Erre nézve a Dimbu átmetszetét, mint az egész idő¬ 

sebb mészképződmények vonulatának legmagasabb pontjáét 
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tiun angebören, aucb wurde ilirc Zugebörigkeit zum Neoco- 

mien, und zwar dem unteren sowobl al.s obereu Neocomieu, 

paláontologiscb begründet. 

Es wird daher bei einev kartographischen Darstellung 

dieses Terrains eine Berichtiguug dahin stattfinden ndisseu. 

Profil Nr. 7 Sánc/ und Kalksteinbildungen im siebenbürgi- 
scben Erzgebirge von Súrd bis an den Vulkán bei Abrudbány a. 

1. Hornsteinkáik (pb. Titlion). 2. 'Nerineenkállc {óh. Titkon). 3. Rothe 
Mergél und graue Sandsteine (unter Neoconi). 4. Caprotinenkalk (ober 

Neocom). 5. Jiingerer Kreidesandstein. 

In dem beigegebenen Profil babé ich versucht die geo- 

logischen und stratigraphischen Verhaltnisse des südlichen 

Theiles im vorliegenden Terrain anschaulich zu machen. 

Dér Zug dér alteren Kalksteinbildungen bezeicbuet 

eine Auíbruchslinie, an welcher sicb die Kreidebildungen zu 

beiden Seiten in selír gestörten Lagerungsverbaltnissen, die 

ich schon erörtert babé, ausbreiten. 

Da jedocb die filteren Kalksteingcbilde keinen konti- 

nuirlicben Zug darstellen, sondern als Klippen von grösse- 

rem und geringerem Umfange aus dem Kreideterrain nacb 

einer gewissen Richtung berausragen, so iiberschreiten die 

Kreidebildungen diese Aufbruchslinie an mehreren Punkten 

und steben demnacb mit den jenseitigen in vollkommener 

Yerbindung. 

Ein Profil an solcben Punkten gezogen wird die zu- 

sammenbangenden Kreidebildungen darstellen. 
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választottam, mely teljesen izolálva kiáll a krétaképződ¬ 

ményekből. 

Területünk éjszaki részén egy keresztmetszet egészen 

eltérő képet nyújt, a hol ugyanis kristályos palák, Dyas- és 

Trias-képződmények, Melapkyr és még fiatalabb eruptív- 

kőzetek esnek a feltörési vonalba, ott azonban a krétakép¬ 

ződmények csekélyebb fejlettségüek. 

Föltűnő, bogy a szegélyhegység bejárása közben, leg¬ 

alább a bejárt helyeken, nem találtam oly képződménye¬ 

ket , melyek bár a legcsekélyebb utalást is szolgáltatták 

volna az eocenkorlioz, pedig azok az éjszakuyugoti szegély- 

hegységben igen elteljedvék. 

El nem mulaszthatom , hogy ne figyelmeztessek azon 

homokkőképződményekre, melyek területünkön az alsó kréta, 

nevezetesen a Caprontinamész fölött következnek és a me¬ 

lyekre nézve semmi döntőt sem nyerhettem. 

Némi utalást nyiijtanak a felső kréta képződményei, 

melyeknek az érczhegységhez csatlakozó déli és éjszaki ré¬ 

szei ismeretesek; délnek Dévánál és a Maros jobb partjá¬ 

nál, Maros-Solymosnál, úgy a Kajanelvölgynél, éjszaknak 

Felső-Vidránál az Aranyosvölgyben, melyek a felső kréta 

littoral faciesét képviselik. 

További beható vizsgálatok szükségesek itt is, mint 

sok egyébütt, hogy a tárgyalt homokkőképződményekről ki¬ 

mutassa , miszerint azok a felső kréta mély tengerének le¬ 

rakodásai. 
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leli habé liier elás Profil durch den Dimbu als deu 

böcbsten Punkt in dem ganzen Zugé dér alteren Kalkbil- 

duugeu gewiiklt, dér ganz isolirt aus den Kreidebildungen 

herausragt. 

Ganz versebieden wird sicb ein Querscknitt im nördli- 

cben Tbeile unseres Terrains ergeben, wo aucb krystallini- 

sebe Scbiefer, Dyas- und Triasbildungen, Melaphyr und 

aucb jüngere Eruptivgesteine in die Aufbruchslinie fallen, 

dórt treten aber die Kreidebildungen in geringer Entwick- 

lung auf. 

Auffallend ist es, dass inir wahrend dér Begebung 

des Sandgebirges, in den begangenen Tbeilen wenigstens, 

keine Bildungen vorgekommen sind, welcbe nur die mindesten 

Andeutungen far ein eocenes Altér gegeben hatten, wahrend 

dieselben an dem nordwestlichen Sandgebirge eine grosse 

Verbindung erreicben. 

leli kaim liier nicbt unterlassen auf jene Sandsteinbil- 

dungen aufmerksam zu maeben, welcbe in unserem Terrain 

iiber den Kalksteinbildungen dér unteren Kreide, namlicb 

dem Caprotinenkalk folgen, fiir welcbe icb keine entsekei- 

denden Anbaltspunkte gewinnen konnte. 

Einige Winke gébén uns die Bildungen dér oberen 

Kreide, welcbe aus dér síidlicben und nördlicben, an das 

Erzgebirge anstossenden Tbeilen bekannt sind; im Síiden 

jene von Dévii und dem recbten Maros-Ufer bei Maros- 

Solymos und dem Kajanel-Tbale, im Norden jene von Felső- 

Vidra im Aranyos-Tbale, kiér reprasentiren die littorale 

Facies dér oberen Kreide. 

Es muss, wie nocb viel anderes, eingebenden Untersu- 

cbungen anbeimgestellt werden, in den bezeiebneten Saud- 

steinbildungen, Niederscblage des tiefen Meeres dér oberen 

Kreide nacbzuweisen. 
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Szilágy-Somlyói harmadkon kövületek. 

Semsey Andortól. 

(Bemutatva a magy. földt. társ. 1877. nov. 7-én tartott szakülésén.) 

Ifj. Lázár János ur szíveskedett a nemzeti Múzeumnak 

Sz -Somlyóról kövületeket ajándékozni, ezek ugyanis pincze- 

ásás alkalmakor jutottak biitokába. 

A földtani viszonyok, melyek között L. ur ezeket ta¬ 

lálta, szeiinte a következők: 

1. réteg lA/a m. termőföld. 

2. „ 1 x/2 m. sárga agyag.. 

3. „ 3/i m. szürkés agyag (gumókkal), ezek finom 

tuffdarabok, melyeknek sajátságos sik tapiutatü anyaga va¬ 

lószínűleg vegyi változást szenvedett. 

4. réteg 1 m. kőpor. 

5. „ P20 m. homokkő gypszszel, mely rostostól 

kezdve széles szálú változatban előjő. 

'6. réteg 1 m. vasas agyag. 

7. „ 10—12 cm. zsirko, steatitszerű. 

8. „ finom szemű agyagos homokkő repedésekkel, 

melyeken barnás vasfoltok vannak. 

9. réteg homokos agyag, mely a kövületeket tartalmazza, 

ezeknek megtartási állapota hiányos, jobbadán darabok, né¬ 

melyek ez okból meg sem határozhatók, másoknak kőmag¬ 

jait találjuk csak. Nevezetesen a GaSteropodák közül: 

1. Ancillaria glandiformis. 

2. Pyrula geometra. 

3. Conus. 

4. Chenopus pés pelecani. 

5. Pleurotoma asperulata. 

6. Turrilella archimediSo 
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7. Natica millepunctata. 

8. Vermetus intortus. 

Conchiferák. 

1. Venus. 

2. Cytherea. 

3. Cardium. 

4. Pectunculus. 

5. Pecten cristatus. 

6. Pecten aduncus. 

7. Ostrea digitalina, melyek részint finom homokban, 

részint kötött agyagban találtattak nagy menyiségben.. 

A Foraminaférák közül csak lenyomatokkal bírunk, 

melyekből csak egy nemet tudtam feltalálni s ez a Heteros- 

tegina. Ez okból a rétegek a m i o c e n i képlet medi¬ 

terrán emeletébe sorozandók s ennek mifttegy üj fel¬ 

tárása. Ezenkívül előfordul egy finom szálú fehér ásvány, 

melyet a vizsgálat Aragonitnak tüntetett ki s az 5—6 cm. 

vastag rétegekben találtatott közel az előbbi lelbelybez, 

agyagban. 

A magy. kir. földtani intézet 1877. évi működése. 

(A havi jelentések alapján öszeállitva.) 

Örömmel tapasztaltuk, hogy multévi közleményünk, 

melyben a magy. kir. földtani intézet 1876-ik évi felvételei¬ 

ről átnézetes képet nyújtani iparkodtunk, nemcsak társula¬ 

tunk tagjai részéről, hanem szélesebb körökben is szives 

fogadtatásban részesült. 

Az okok, melyek ama közlemény kiadását akkor kívá¬ 

natossá tevék, még most is fönállván, úgy liiszszük, hogy a 

honi földtani kutatások iránt érdeklődő közönségnek kivált¬ 

ságát teljesítjük, midőn a jelen év végén is a m. k. geolo- 
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gok nyári működése által elért eredményeket, előleges átte¬ 

kintés végett, a havi jelentések alapján öszeállitjuk.*) 

A dunántúli vidék földtani átkutatása, mely a fokit, 

intézet nyolczévi működésének tárgya vala, ez idén némileg 

befejezést nyert, a mennyiben a nyári dolgozatok a még fen- 

lévő hézagok kipótlása által a különböző pontokon megkez¬ 

dett felvételek érintkezését és összekapcsoltatását eszközlék, 

úgy hogy — a Lajta-hegység és Mosony és Pozsony megyék 

egyes részein kivid — Magyarország dunántúli részének 

öszefüggő, részletes földtani térképe, mint a magyar kutatás 

szép eredménye, fekszik előttünk. E czél elérése végett a 

földtani intézet tagjai közül Matyasovszki J. ur a Mura¬ 

közben fej ezé be eddig dolgozatait, dr. Hofmann K. ur főgeo- 

log — Stürzenbaum és Inkey urak kíséretében — Vas- és 

Sopron-megyékben folytatá felvételeit, mig Eoth L. ur Sopron 

megyében a négy év előtt megkezdett kutatásait vévé 

fel újra. 

Mialatt az ország nyugoti részében az eddigi munkála¬ 

tok befejezése foganatosíttatott, az alatt Böckk J. főgeolog 

ur ezidei tevékenysége az ország délkeleti részében mint a 

legközelebbi feladat terén tett első lépés tekinthető. 

Kutatásai oly téren mozogtak, mely földtani szempontból 

csaknem ismeretlennek mondható és az ott szerzett anyag 

és tapasztalatok érdekessége arra indít, hogy kutatásainak 

előleges eredményeit a többinél kissé bővebben előadva, köz¬ 

leményünk élére állítsuk. 

B ö c k h János főgeolog ur délkeleti Magyarországon, 

Szörény megyében kezdé meg földtani felvételeit. Kutatásainak 

kiindulási helyéül az Almásban fekvő Bosovics-ot s későb¬ 

ben Bániát választá meg, innét DDK-ti irányban liala- 

*) Az 1876. évi nyári idény alatt a magy. kir. földtani intézet 

g’eologjai által eszközölt földtani felvételek eredménye; öszeállitotta 

Matyasovszky J. Füldt. Közlöny VI. évf. 12. sz. 

27 
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előtt a lakatlan erdős hegységbe, mely itt már tetemesebb magas¬ 

ságra emelkedik, úgy hogy itt a részletekben működő geolog 

czélját csak is a hegységben való huzamosabb tanyázás mel¬ 

lett érheti el. 

A Böckh ur által bejárt körülbelül 3 □ mrtfnyire terjedő 

vidéken az őskor-, másodkor, harmadkor, valamint csekélyebb 

mérvben negyed- és jelenkorbeli képződésekkel találkozunk. 

Bániától délre, egy vonal hosszában, mely körülbelül 

O-Sckoppoth-ot a Bániától DDIv-re fekvő Cincera hegy¬ 

gyei köti össze, s ezen elterjedés NyK-ti menetet jelöl, a 

kristályos palák övére akadunk s mig e vonaltól éjszakra 

az Almás medenezét kitöltő alacsonyabb magaslatokat alkotó 

harmadkori rétegek terjedvék el, addig e vonaltól délre hir¬ 

telenebben emelkedik a terület s ama hegyvidéket képezi, 

mely nevezetesebb pontjaiban, mint p. o. a Cioka smulmi 

956 m., Dományászá 972 m., V. Kurnnditza 982 m., a Tilva 

Gfabrulutzuluiban pedig sőt 992 m. magasságra is emelkedik, 

Böckh ur a kristályos palának Bániától délre eső te¬ 

rületén térképileg is 2 csoportot különböztet meg. 

Csillámdús Gneisz képezi a csoportok elsejét. 

A csillám fehér, barnás vagy zöldes szinnel bir és 

túlnyomólag van képviselve e kőzetben, olykor oly annyira, 

hogy a kőzet már csillámpalára emlékeztet. A Kvarc-föld- 

pátból álló keverék többnyire párhuzamos helyezkedést 

mutat a csillámmal szemben, a kőzet haránttörésében. Vörös 

Gránát, de többnyire már kisebb-nagyobb mérvben elmállva, 

gyakran szerepel e csillámdús Gneiszban, igy p. o. többek 

közt a Cioka visurinilor, Intnevoi, Kraku Otara stb. körül. 

Olykor, de csak ritkábban, a csillám-gneisz setétes, 

mintegy grapkitos szinü kinézést is nyer, mint p. o. Bániá¬ 

tól DK-re fekvő Vale mare-ben nehány ponton. 

Ezen csillám-gneisz, mely részben határozott palás 

kifejlődéssel bir, részben meglehetős vastag padokban is 

mutatkozik, de az előbb említett, a kőzet haránttörésén mu- 
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talkozó párhuzamos szöveg Gneisz természetét akkor is el¬ 

árulja. 

A rétegek főleg délnyugat-éjszakkeleti csapással bír¬ 

nak, a dülés pedig szintén főleg éjszak-nyugati. Előfordul 

ugyan, hogy a Gneisz rétegei, valószínűleg gyűrődés követ¬ 

keztében, váltakozó dülési iránynyal is bírnak, mit p. o. a 

Kraku Otara alján húzódó árok, vagy pedig a Vale Sop- 

potului lejtői tisztán mutatnak, de a dülési irány túlnyomó- 

lag mégis éjszaknyugati. A dülési fok szintén változó, de 

általában körülbelül 40°— 45°-ra tehető, bár előfordul, hogy 

helyenként a dülési fok még 66°—70°-ra is vergődik. 

A gneiszszal több helyen, de mindég csak alárendelt 

mérvben, gránitos kőzetek állanak szoros összetűzésben. E 

gráuitos kőzet a Földpátot és Kvarczot nagyobb részekben 

mutatja kifejlődve és az igy képezett anyagban a fehér 

csillám helyenként meglehetős nagy táblákban is szerepel, 

mint a már emlitett, a Kraku Otara alján húzódó, szintén 

Vale maré nevű árok felső végén. Ilyen csekély gránitos 

foltot talált Böckh ur a Gneiszban, azon az úton is, mely 

a bániai Vale maréból a Polaua hotzuluira vezet fel az 

Intrevoi keleti lejtőjében, de itt is szorosan összeforrva a 

gneiszszel. 

Böckh ur legvalószínűbbnek tartja, hogy a gneiszszel 

teljesen összeforrt csekély gránitos részek nem egyebek, 

mint gránit szövegű kiválások a gneisztömegben, mely ese¬ 

tet a Luponya nevű hegy délnyugati aljáról ismer, bár más 

esetekben köuyen meglehet, hogy tényleg eruptív gránit 

áll előttünk. Kvarcz olykor hatalmas tömzsökben fejlődik ki 

a csillám-gneiszban; Böckh ur a legnagyobb előjövetelt a 

Cioka visurinilor egy nyúlványán figyelte, hol a fehér Kvarcz 

körülbelül egy 3T/2—4 meter vastag, de csak csekély hosz- 

szasággal bíró szalagot képez. Az Intrevoi keleti lejtőjében 

szintén nagyobb Kvarcz-tömzsöket lehet látni. 

A csillámgneisz területén, a hogy itt jelezve volt, 

27* 
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Ampliiból tartalmi! kőzetek bár véglegesen nem hiányzanak, 

de mégis csak a legnagyobb ritkaságokhoz tartoznak és 

eddig csak 3—4 pontot ismer, hol efféle kőzetek mutatkoz¬ 

nak bár, de mindenkor csak alárendelt mérvben. 

E pontok egyike a Bániatól DDK-re fekvő Cincera 

begy, melynek nyugati lejtőjén a Vale mika torkolatával 

szemben, a gneisz közé beékült ampkiból-plagioklás-földpát 

kőzetet ügyelt Bückh ur. Kvarcz szabad szemmel benne nem 

ügyelhető. Itt egy Diorit-féle kőzettel vau dolgunk. Bár ezen 

előjövetel is csak csekély, mégis a legnagyobbat képezi, 

melyet Ampliiból tartalmú kőzetekből a csillám-gneisz-terü- 

let eddig bejárt részén Böckk ur ismer. 

Míg tehát, mint látjuk, az említett csoportok elsejében 

túlnyomólag a gránáttartalmú csillám-gneisz van képviselve, 

s Ampliiból tartalmú kőzetek a legnagyobb ritkaságokhoz 

tartoznak, addig a csillám-gneisz-csoport diilési irányát te¬ 

kintve, ennek feküjében egy második csoportra akadunk, 

melynek kőzeteiben az Ampliiból igen is honos. Egy vonal¬ 

tól D-re, mely, a mennyire Böckh ur eddig nyomozhatta, a 

Budariától DDNy-ra fekvő V. Orlovacia aljtól kezdve dél¬ 

nyugati irányban az Iutrevoitól valamivel DK-re a Cioka 

visurinilor és Cioka smulmi közt elhúzódik, terjed el ama 

terület, melyen a második csoport kőzetei képviselvék. 

Itt is ugyan gneiszra akadunk, mely azonban Ampái¬ 

ból felvétele által felette gyakran Amphiból-gneiszbe me¬ 

gyen át. 

E kőzetek olykor mintegy elmállásnak indult kinézést 

nyernek s ekkor barnás színezéssel bírnak, mint p. o. Bá¬ 

niához legközelebb fekvő részükben. 

A közönséges gneisz csillámja e csoportban többször 

zöldes, mintegy serpentinizált kinézésű és ugyanez mutatko¬ 

zik gyakrabban az Ampliiból tartalmú gneisz Amphibóljá- 

nál is. 

Meg kell továbbá jegyezni, hogy, habár a szóban forgó 
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csoport kőzetei közt világosszinű csillámképezte gneiszfélesé¬ 

gek véglegesen ugyan nem hiányzanak, setétszinu csillámot 

tartalmazzák mégis túlnyomólag képviselve. 

Ezen második csoport gneisz kőzeteinek azon része, 

mely Amphiból tartalmú, már ez által különbözik az élőb¬ 

bemben leirt első csoport csillámgneisz kőzetétől, de azon 

rész is, mely az Ampbibólt nélkülözi, részben ráállottabb ki¬ 

nézése s evvel összekötött barnás színe, vagy pedig az ál¬ 

talánosabban elterjedt setét csillám jelenléte okozta setétebb 

színezése által tér el a többnyire épebb megtartással s vilá¬ 

gosabb kinézéssel biró, gránátdús fentebb leirt csillámgneisztól. 

Ezen setétebb szinű gneisz vagy ampbibólgneiszszal to¬ 

vábbá setétzöldes színük által feltűnő kőzeteket találunk 

egybekötve, melyeket Ampkibolitoknak nevezhetünk. E kőze¬ 

tek mindenek előtt Amphiból és fehéres Földpátból állanak, 

vörös Földpát csak ritkábban megfigyelhető, mint p. o. a Po- 

jana kurmulitzán, mely alkatrészekhez helyenként feketés 

vagy barnasárgás csillám és Kvarcz is csatlakozik, úgy hogy 

ezen esetben kapcsolat mutatkozik az ampbibólgneiszboz. 

Az utóbb említett kőzetek a legtöbb esetben ugyan 

szintén tisztán mutatnak rétegzést, de a palás szöveg, mely 

a velők fellépő gneisz vagy ampbibolgneisz féleségekben még 

jól ki van fejlődve, itt már kevésbbé élesen fejlődik ki, vagy 

véglegesen háttérbe szorittatik. 

Ezen amphibóldús kőzetekben a Földpát és Amphiból 

egymáshoz való elhelyezése sok esetben szintén olyan, hogy 

a haránttörés párhuzamos szöveget árul el. Minélinkább sza¬ 

porodik a csillám, annál inkább palás kifejlődést nyernek e 

sötétszinű kőzetek is s viszont, minél inkább szaporodik az 

Amphiból, annál inkább szorul háttérbe a palás kifejlődés 

oly annyira, hogy olykor sötét, rétegzés nélküli Ampkiból- 

kőzet áll előttünk. 

Az Amphiból szaporodásával a Kvarcz is visszalépni lát¬ 

szik. Ezen sötétzöldes ampkibolitok a barnásszinű palás sző- 
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veggel bíró gneisz vagy csak csekélyebb Amphiból tartalom¬ 

mal biró amphibólgneiszban részben ngy lépnek fel, hogy a 

gneiszféleségek rétegeinek teljesen megfelelőleg vannak be¬ 

települve, más esetekben ellenben úgy látszik, mintha csak 

szabálytalan részeket képeznének a palás kifejlődéssel biró 

gneiszrétegek közt. 

Mindezen kőzetek szoros összefüggésben állanak egy¬ 

mással s Kvarczot vagy vékony erecskékben, vagy pedig vas¬ 

tagabb szalagokban tartalmaznak p. o. a Cioka smulmi kö¬ 

rül a setétsziníi amphibólgneiszban. Apró gránátok több pon¬ 

ton figyelhetők e második csoport közelében is, de a gránát 

itt egyáltalában ritkább tünemény mint a felsőbb csillám- 

gneisz-csoport kőzeteiben s egyáltalában apróbb szemekben 

mutatkozik. 

Ezen amphibolitok és ampbibólgneiszek oly gyakori 

fellépte által jellemzett második csoportban sok helyt figyel¬ 

tetnek gránitos kőzetek is, melyek azonban többnyire csak 

Földpát és Kvarczból állanak. 

Csillám ez utóbbiakban csak igen ritkán mutatkozik 

s ekkor is csak gyéren. E gránitos kőzet többnyire csak 

keskeny erekben lép fel, több esetben azonban aránylag va¬ 

lamivel nagyobb mérvben is képviselve látható. Olykor a 

Földpát-Kvarcz-szalagok a gneisz rétegeivel párhuzamosan lép¬ 

nek fel, más esetekben ellenben szabálytalan irányban húzód¬ 

nak át telérként a rétegeken; itt is több esetben a földpát - 

Kvarczkeverék képezte szalag nem egyéb mint kiválás, más 

esetekben azonban bizonyára eruptív eredetű. 

A kristályos palák e második vagyis alsó csoportjá¬ 

nak területén több ponton kisebb mérvben Szerpentinek is 

képviselvék, melyeknek az előbbiekkel való szoros összefüg¬ 

géséből következtethetjük, hogy ezektől erednek. Szerpenti- 

nizált anyagot különben mind e csoport gránitjaiban mint 

pedig a gneiszféleségekben Böckh ur több helyt figyelt meg. 

Néhány ponton e kristályos palák második csoportja 
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csekély mérvben fehér vagy világcs vöröses-szinű kristályos 

mészkő rétegeket mutat betelepülve, igy p. o. a Versetz 

maré keleti oldalán a Cioka Prilipcionián stb. JBöckli ur e 

kristályos palák területén több helyt éreznyom okát és pe¬ 

dig mangándús barna vasérczeket is figyelt meg. 

A mangán-vasércz több ponton közvetlenül a kristályos 

mészkő társaságában lép fel mint p. o. Versetz maré mellett 

(Mormont), Cioka Prilipcionia s kétségkivül áll, hogy a kris¬ 

tályos paláinkba van befektetve, mint erről az épen emlí¬ 

tett pontokon könnyen meggyőződhetünk. Az érczelőjövetel 

maga is több helyen a tiszta rétegzést mutatja, p. o. a Mor- 

monton, úgy hogy ott a kristályos palákban telepként lép 

fel. Böckh ur szerint ezen érczelőjövetel szintén azon kör¬ 

nyéken mutatkozik legszaporábban, melyen Szerpentinünk is 

aránylag legnagyobb mérvben van képviselve. 

A mangán-vasércz maga több helyt igen szép minő¬ 

ségű s bár egyes pontokon, nevezetesen a Mormont nevű 

vidéken hatalmasabban is mutatkozik, mégis a mennyire az 

eddigi feltárásokat figyelni alkalma volt, Böckh ur nem 

véli, hogy itt nagyobb elterjedésre szakadatlanul húzódó 

ércztelepekkel van dolgunk, hanem inkább csak bizonyos 

pontokon, habár itt-ott gazdagabban fellépő, de előbb-utóbb 

ismét kiékülő érczelőjövetelekkel. 

A mi az itt tárgyalt második csoport rétegeinek csa¬ 

pását illeti, ez, bárhol figyeljük, az eddig vizsgált területen 

csaknem állandóan éj szaki vagy éj szak-éj szakkeleti s csak 

egyes ritka esetekben mutatkozik mint éjszak-éjszaknyugati, 

a diilési irány pedig szintén majdnem kizárólag nyugati 

vagy nyugat-éj szaknyugati, úgy hogy itt is ettől kivételek 

a ritkaságokhoz tartoznak. A rétegek állása rendesen mere¬ 

dek, nevezetesen a terület uyugatiabb részében, hol a dü- 

lési fok általában 60—80° közt forog. 

Az itt tárgyalt második csoport rétegei általános csa¬ 

pásiránya a csillámgneisz-csoport rétegei általános csapás- 
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irányával nem egészen párhuzamos, minthogy az utóbbinak 

iránya jobban kelet felé tart, úgy hogy a két csoport csa¬ 

pásirányai éles szöget képeznek egymással. Mig a karmad- 

korbeli rétegek Bániától délre a csillámgneisz csoporttal 

érintkeznek, eddig e helységtől délkeletre az amphibóldús 

kőzetek csoportja szegélyezi a harmadkori lerakodásokat, 

még pedig egy vonal hosszában, melynek délnyugat felé 

való meghosszabbítása a fentebb ecsetelt két gneisz-csopor¬ 

tot választja el egymástól. Bückk ur egyelőre csak figyel¬ 

münket kívánja e körülményekre irányozni, mert a figyeie- 

tek jelenleg még csak sokkal kisebb területre vonatkoznak, 

minthogy már most kívánna a tényből általánosabb követ¬ 

keztetéseket vonni. 

A másodkorbeli lerakodások két vonal hosszában cso¬ 

portosulnak s a Cioka Baunilort képező kristályos-pala vo¬ 

nalak által varrnak egymástól elkülönítve. 

E vonulatok keletebbjében főleg Kvarcz-komokkövek 

képviselvék. A homokkő szürke, barnasárgás, sőt vöröses 

színnel bir s tiiluyomólag durvább. A Kvarcz-szemek nem 

mindig gömbölyödöttek, hanem nagyobb szögletes darabok¬ 

ban is képviselvék, úgy hogy a durva homokkő olykor 

conglomerát és breccia közt mintegy átmenetet képez. A 

kötőszer kovasavas, de a mellett sok esetben vasoxyd 

hydrát is hozzájárul. 

E homokkövek itt-ott vaskovandiartalmúak, vastag pa¬ 

dokban lépnek fel, de a rétegek többnyire roppantul szét¬ 

töredezve, mint a jégtáblák jégmenetkor, koronázzák a he¬ 

gyek vagy oldalak helyét. Vannak féleségek, melyek már 

Kvarczitekliez közelegnek. 

Ezen homokkövek azonban korántsem képeznek egy 

szakadatlan vonali, hanem kisebb nagyobb foltokban tele¬ 

pülnek a jegeczes palákon, bár egy délnyugatról éjszakke- 

letre csapó vonal hosszában. Dülésük nyugat vagy éjszak- 
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nyugati, a dülési fok pedig 30 — 40" közt forog. Kövületeket 

maguk e homokkövek nem tartalmaznak. 

Ugyanis e homokkővonulatban egy helyt fekete, csil¬ 

lámtartalmú palák mutatkoznak, melyeknek feküjében e pa¬ 

láktól azonban csak néhány méternyire települve, anthracitos 

kinézésű szénnyomok is figyelhetők. 

Böckb ur e palákban a Cioka Raunilor délkeleti alján 

növénylenyomatokat fedezett fel, melyek őt futólagos első 

tekintésre Palissyákra emlékeztetik. 

E paláknak az említett durva homokkövekkel szem¬ 

ben való mikénti helyezkedése az uralkodó kedvezőtlen vi¬ 

szonyok mellett minden kétséget kizáró módon ugyan meg 

nem állapítható, de Böckh ur legvalószínűbbnek tartja hogy 

a homokkőképlet felsőbb részébe vannak behelyezkedve. 

E homokkövek legalább felső részének a legalsó Liasz- 

hoz való tartozása ennek folytán igen valószínű, bár köny- 

nyen meglehet az is, hogy e homokköveket részben vagy 

összességükben valamivel még idősb kor is illeti. 

Az említett vonulatok nyugotiabbjában közvetlenül a 

kristályos palákra települve az imént ecsetelt durva homok¬ 

kövekhez hasonló, olykor szintén vaskovandtartalmú homok¬ 

kövekkel ismét találkozunk, melyek itt is szürke, nedves 

állapotban sötétszinű, csillámtartalmú palák társaságában 

lépnek lel. Itt azonban e képletekben Böckh ur nem talál¬ 

hatott semmit. A palákban ugyan egy helyt növénynyomo¬ 

kat figyelt, de oly felette hiányos állapotban, hogy ezeket 

használni nem lehet. 

Ezen utóbbi kőzetekre a Biger és Tilva Calka keleti 

lejtőjében szürke vagy barnás homokkövek következnek, 

melyek savval érintve majd pezsegnek, majd pedig nem. 

Csillám e kőzetekhez többször szintén hozzájárul. E homok¬ 

kövek olykor finom-conglomerátosak is lesznek, minthogy a 

Kvarczszemek többször babnyi nagysággal is bírnak, általá¬ 

ban azonban mégis finomabbak, mint az előbb említett fekü- 
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homokkövek. E homokkövek társaságában továbbá szürke, 

csillámdús, homokos márgák vagy setétebb szin mellett 

gyakrabban csillám szintén szerepel. Ezen magasabb lera¬ 

kodásnak rnárgás és meszes feleségeiben Böckh nr kövülete¬ 

ket is talált meg. így nevezetesen a Porana Calka mellett, 

a Biger keleti lejtőjében, hol egy setétszinü, homokos mész¬ 

kőben, melyben kis Ostracodák mutatkoztak, többek közt a 

T e r e b r. grestenensis Suess gyakrabban található. 

Ugyanazon kőzetek, melyekben a Terebratula greste¬ 

nensis mutatkozik, még pedig magával ezen utóbbi fajjal 

egy és ugyanazon kőzetpéldányban, a S p i ri f e r i n á r o s t r at a 

Schl. sp. is előfordul, még pedig Böckh ur szerint szintoly 

alakban és nagyságban a minőben megismerteti Suess tanár 

ur ezen fajt a Pechgraben G-resteni rétegeiből. (Brach. d. 

Kössener Schichten Taf. II. Fig. 8.) 

Az itt a Biger és Tilva Calka keleti lejtőjéből megis¬ 

mertetett gresteni homokkövekhez hasonló homokkövek a 

Bigéitől ÉNy-ra fekvő Jidovinka nyugati lejtőjén, közvetlenül a 

kristályos palákra települve ismét képviselvék s ez utóbbi 

ponton szénnjomok is figyelhetők. Itt a Jidovinka nyugati 

lejtőjén, de már magasabb szintájban, mint az említett ho¬ 

mokkövek, csillámtartalmú homokos-márgás kőzetben az 

A mm. marg arita tus-t lelte, a közép liasz jelenléte tehát 

kétségkivüli. A közép liaszi kőzet itt olykor sajátságos, mint¬ 

egy tuffos anyag behintését eláruló kinézést is nyer. 

A fentebb idézett liaszkorbeli lerakodások nyugatiabb 

vonulatjában, a gresteni vagy közép-liaszi rétegek felett 

többnyire szürke, ritkábban azonban vöröses vagy sárgás- 

szinü, fehér mészpáterekkel biró mészkő települ. 

Ezen mészkő gyakran bitumenes és vastag padokban 

vagy pedig tiszta rétegrészszel épen nem biró meredek fa¬ 

lakban lép elénk. Faunáját főleg brackiopodák képezik s 

a Berzaszkai völgy felső része szorosait túlnyomólag ezen 
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mészkő alkotja, valamint egyéb pontokon is fellép, de je¬ 

lenleg egymástól már elszigetelt előjövetelekben. 

A Poiana Krakovetz mellett emelkedő Pinza nevű be¬ 

gyen mintegy 50—60 m. magasságú meredek falakban mu¬ 

tatkozik, középső részében itt gumós természettel birván. 

A Biger, Tilva Calki nevű begyeken szintén roppant 

sziklafalakban emelkedik az onnan megismertetett alsó- és 

középliaszi rétegek felett. Általában véve e mészkő kövület¬ 

szegénynek mondható, mert csakis egyes helyeken mutat 

nagyobb mérvben kövületeket. Legutóbbi időben azonban si¬ 

került Böckh urnák e hatalmas mészkőképletben nehány 

Ammonites-töredékre akadni, melyek jurái jelleggel bírnak, 

még pedig olyannal, milyent a dogger középső részében ta¬ 

lálunk képviselve. Az ammonit-töredékek t. i. a Steph. 

Humpodesdanum alakköréhez tartoznak. Böekh ur ennek 

folytán ezen mészkövet a dogger középső részébe állítja. 

Váljon lehetséges lesz-e ezen hatalmas mészkőben palaeonto- 

logiai hatányok folytán bővebb alosztályozást is foganatosí¬ 

tani, ezen kérdés megoldását az annak idejében folytatandó 

vizsgálatok fogják talán megengedni. 

Ezen Böckh ur által a közép doggerbe állított mész¬ 

kövek felett a Jidovinka, Biger és Tilva Calkin valamint a 

Pinza körül, tisztátlan vörös vagy zöldesszürke, ritkábban 

sárgás vékonyrétegzésű mészkövek következnek, melyek 

részben márgás természetűek s többnyire szintén vörös 

szarukőtartalmuk által tűnnek fel. Olykor a márgatartalom 

annyira szaporodik, hogy a meszes részek csak mint gu¬ 

mók fekszenek a márgaburokban. Ezen képlet példátlan 

1 öviiletszegénységgel bir, mert sem ezen lerakodásban, sem 

pedig a közvetlenül felette következő többnyire szintén vé¬ 

kony rétegzésö, szaruköves szürke mészkőben Böckh úr 

szorgos kutatásai daczára kövületekre — kivéve egy la- 

mellosus aptycliust, melyet a szürke szaruköves mészkőben 

figyelt — nem akadt. 



A vörös, vörösszarukövet tartalmazó mészkő titlioni 

lerakodásokra emlékeztet, a felette következő, stratigraphiai- 

lag vele szoros összefüggésben lévő szaruköves szürke 

mészkő kora felett eddig- Böckli ur véleményt nem adhat, 

mert ez szintúgy még titlioni mint krétakorbeli képlet lehet. 

Zárul legyen itt még felemlítve, hogy a fentebb ecse¬ 

telt két fővonulaton kiviil jurakorbeli lerakodásokat egyes 

kis elszigetelt foltokban Böckli ur tovább éjszaknyugat felé 

is figyelt. így emlit p. o. egy csekély liaszi eljövetelt Bániá¬ 

tól DK. az Almás déli szélén, közvetlenül azon határvona¬ 

lon helyezve, melynek délnyugati folytatása az emlitett két 

gneisz csoportot választja el. Továbbá a Boiana Priszakán 

fordul elé egy Böckli nézete szerint valószínűleg a dogger- 

bez tartozó kis mészkőfolt. 

Térjünk át végre még az Almás medenczéjében fel¬ 

lépő harmadkorbeli és még fiatalabb képződések tárgyalására. 

Az Almás medenczéjét kitöltő fiatalabb lerakodásokat 

eddigelé Böckli ur csak két ponton tanulmányozá, t. i. Bo- 

sovics és Prilipezközt, tehát aNerától éjszakra, valamintBánia 

falu körül, meg jegyzései tehát csak ezen területre szorítkoznak. 

A Bosoviestól éjszakkeletre, valamint Báuia vidékén 

fellépő, az Almás medenczét kitöltő, harmadkorbeli lerako¬ 

dásokat, alant túlnyomólag márgás-agyagos rétegek alkot¬ 

ják, melyek különben sárgás vagy szürkés homokkal válta¬ 

koznak, ez utóbbi pedig kavicsos vagy conglomerátos is 

lesz helyenként. 

Ezen túlnyomólag márgás-agyagos, Bánia körül vé- 

konyrétegzésü, mélyebb rétegeken főleg bomokos-kavicsos 

vagy conglomerátos lerakodás települ. 

Meszes kötőszer közbelépte folytán különféle nagyság¬ 

gal biró, többé-kevésbbé kerekdedalakú gömbökké összekö¬ 

tött homokkő- vagy conglomerát-gumók fejlődnek ki a la¬ 

zább anyagban, óriási bombákat képezvén. 

A harmadkori lerakodások e felsőbb részének kavicsai 

nevezetesen Bauia körül nyernek óriási nagyságot is, Boso- 
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vics környékén általában ez nem az eset. Böckb ur oda 

nyilatkozik, hogy különben e két csoport oly szoros össze¬ 

függésben mutatkozik egymással, hogy térképbelileg elvá¬ 

lasztást foganatosítani nem bir. 

Vékony szénszalagocskák vagy szenesült fatuskókat 

ezen lerakodások mélyebb része gyakrabban tartalmaz, sót 

Bosovicson, a Minis-patak és Nera partján pedig vastag 

széntelepek is mutatkoznak. 

Böckb ur Bosovicstól éjszakkeletre vékony, bitumenes 

édesvizi mészkőréteget is talált a harmadkon lerakodások 

alsóbb osztályában, melyben apró planorbisek és limneusok 

mutatkoznak. 

A harmadkorbeli lerakodások kövületszegénysége igen 

nagy s csak sok fáradozás után sikerült Böckb urnák ne¬ 

vezetesen a szóban forgó képlet alsóbb részében kövüle¬ 

tekre akadni. 

így figyelt p. o. halcsontokat, halpikkelyeket és ostra- 

codákat nevezetesen Bánia vidékén az alsóbb csoport réte¬ 

geiben. Növénymaradványok aránylag gyakrabban mutat¬ 

koztak, épebb példányokat azonban szintén csak ritkábban 

lehet kapni. Bosovics környékén, a Minispatak balpartján, 

az ottani széntelepek kibúvásánál, valamint innen valamivel 

keletre a Nera hídja mellett érdekesebb kövületleleteket 

tett Böckb ur. Ugyanis onnan t. i. egy az Unió Wetzleri-re 

emlékeztető bordás uniót, mely itt nagyobb mennyiségben 

mutatkozik, idéz Böckb ur Melánia Escherit neritina, pla- 

nörbis és helix társaságában. Az említett Uüio azonbau egy 

sajátságot mutat, melylyel az Unió Wetzleri úgy látszik 

hogy nem bir s valósziuiileg egy uj fajjal van dolgunk. 

Böckb ur kiemeli, hogy a mi palaeontologiai leletek 

közül az Almás medencze eddig megvizsgált harmadkorbeli 

rétegeiből kezeihez jutott, az ezen rétegeket édesvizi lerakodá¬ 

soknak bélyegezi s csak egyetlen egy csekély előjövetelt 

ismer, hol ettől eltérés látszik létezni. 
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Tagadhatatlan, hogy az Itt tárgyalt lerakodások fau¬ 

nájuk jellegében némileg congeria-emeletiinkre irányozzák 

figyelmünket, de Böckh ur azt véli, hogy a szóban forgó 

harmadkorbeli rétegek idősebb neogen korral bírnak mint 

congeria-rétegeink, t. i. az Almás harmadkorbeli rétegeinek 

mélyebb részében több ponton rhyholittuft'át talált betele¬ 

pülve s arra figyelmeztet, hogy a fellépő szén minősége 

szintén inkább idősb neogen korbeli lerakodásokra utal. 

Ezen figyeletek összhangzásban állanának avval, mit 

Hauer F. mond az Almái harmadkorbeli lerakodásaira 

vonatkozólag, bogy ezek Schlönbach vizsgá'ásai szerint ma- 

rin-emeletiinkhez látszanak tartozni. 

Az imént tárgyalt lerakodáson Bosovics és Prilipez 

közt durva laza kavicslerakodás következik, melyben az 

egyes gördült darabok olykor sőt fej nagyságúak. E durva 

kavics anyagát Kvarcz, valamint egyéb a környező alaphegy¬ 

ségekből származó kőzetek képezik. Olykor barnás-sárgás, 

homokos-agyagos anyaggal vegyülve lép fel, mely homokos 

agyag több ponton a kavics felett is települ. Böckh ur a 

durva kavicsot a homokos agyaggal együtt az alatta fekvő 

csoporthói elktilönitendőnek véli s diluviálisnak hajlandó 

tekinteni. 

A Harnick völgy egy pontján t. i. a durvább kavicsot 

tartalmazó homokos-agyagos anyagban Böckh ur egy bár 

már nagyon mállóit, de azért még tisztán felismerhető Ele- 

phas agyar töredékét lelte s igy tehát nem kételkedhető, 

hogy az Almás medenczében az előbb megismertetett édes¬ 

vízi neogen rétegeknél még fiatalabb lerakodá ok is kép- 

viselvék. 

Zárul legyen még felemlítve, miszerint mind a Minis 

völgyében, mind pedig a Bánia mellett húzódó Vale mare¬ 

ben több ponton durva hömpölyükből álló csekély kavics 

lerakodásokra akadunk, melyek több méternyi magasságban 

a patakok vize felett, olykor még tisztán kivehető kis lejt- 
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fokokat jelölnek ; itt valószínűleg' már ó-alluvialis képződé¬ 

sek maradványai állanak előttünk. A legszebb ilyféle lejt- 

fok azonban Bosovics mellett mutatkozik a Minis völgye 

torkolata előtt a Minis és Nera összefolyása közt, hol a 

szénkibuvások dőlés el bíró réteg-fejein vízszintesen terjed 

el ilyen kavicslerakodás, melynek anyaga szintén a közel 

fekvő hegységből származik s gyönyörűen jellemzett toladé- 

kokat (Gescliiebe) tartalmaz. 

Matyasovszky J. ősz álygeolog ur kapcsolólag a ta- 

vali területéhez a Muraközben folytatá földtani felvételeit. 

A Muraköz félsziget, mely Zalamegyének délnyugati 

részét képezi, 16,5 □ mértföldnyi kiterjedéssel bir, a Mura 

és Dráva folyók közt fekszik. E félsziget déli részét a Dráva 

mossa és Légrádnál a Murát veszi fel, mely utóbbi éjszak¬ 

keleti részét övezi, nyugati része pedig Stájerországgal 

határos. 

Ezen terület 3/4 részei t. i. körülbelül 12 □ mértföld 

a Diává völgy termékeny lapályra esik, 1/4-ét pedig dombos, 

hegyes vidék képezi. Domasincznél a Muraköz EK-ti részén fen- 

sik emelkedik, mely nyugatfelé folytonosan magasabb lesz s 

végre,az országúitól, mely Csáktornyáról Mura-Szombatra vezet, 

dombos hegyes vidékre megyen át, mely aztán szakadatlanul 

a magyar határon túl az Alpesekig terjed. 

Matyasovszky ur Muraközben a következő képződmé¬ 

nyeket figyelte meg, úgymint: a harmadkor neogen képletének 

két tagját, mediterrán és pontusi emelet — továbbá negyed¬ 

kori lerakodásokat: Diluviumot és Alluviumot. 

A Muraköz hegyes vidékén közvetetleniil a stájeror¬ 

szági határon Slatnajk, Stanetinecz Santavecz és Pernják 

környékén, márgás agyagos lerakodások fordulnak elő, 

melyek szilárd homokkő- márgás mészkő- és mészkőpadok¬ 

kal váltakoznak. A települési viszonyok, amennyire ezeket 

Matyasovszky urnák megfigyelni volt alkalma, a staneti- 
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neczi hegy alján föltárt kőbányákban következőképen mutat¬ 

koznak. 

Közvetetlenül a föliiletes márgás agyag alatt vastagabb 

homókkőpad következik, mely telve van növénylenyoma¬ 

tokkal ; ezek a fossil maradványok azonban oly rósz meg¬ 

tartási állapotban vannak, hogy minden szorgosabb tanul¬ 

mányozásuk hasztalan volna. — Ezé 1 homokkő alatt kö¬ 

vetkeznek vastag mészkőpadok, váltakozva vékonyabb vö¬ 

röses márgás agyag, meszes márga, valamint homokos köz- 

fekvetekkel. Az említett vörösös márgás közfekvetekben ki¬ 

sebb nagyobb gumók, valamint lapos, szilárd fekvetek figyel¬ 

hetők, melyek kizárólag Nulliporákból állnak. Ha azonban 

ama homokos köziek veteket közelebbről nézzük, akkor 

látjuk, hogy ezek is kiválókig szerves maradványokból álla¬ 

nak és pedig foraminiferák héjacskáiból, melyek közül az 

Amphistegina Haueri az uralkodó. A tömött meszes márga 

közfekvetek nem mutatnak semmiféle organicus maradvá¬ 

nyokat, holott a szilárd, vastag kékes mészkőpadok szintén 

kiválólag puhány állatok maradványaiból alkotvák. 

Ezen rétegek mind concordans, az az egyenlő fekvés¬ 

sel bírnak, csapásirányuk nyugatéjszaknyugati, diilésiik na¬ 

gyon csekély (10°) és dél-délnyugati. 

Az e rétegekben lelt palaeontologíai maradványok sze¬ 

rint tehát a fiatalabb mediterrán-emeletbe és pedig mint ten¬ 

gerparti lerakodások sorozandók. 

A Hauer-féle átnézeti földtani térképen, a Muraközt áb¬ 

rázoló vidéken ezen a mediterrán emelethez tartozó lerako¬ 

dások nincsenek kijelölve s igy tehát valószínű, hogy eddig 

itt ezen emeletet nem ismerték, vagy pedig tévesen a sar- 

mata-rétegekhez számították, mint ezt az idézett térkép mu¬ 

tatja. 

Matyasovszky urnák azonban az egész Muraközben nem 

sikerült egyetlen egy lerakodásra akadni, mely a sarmat- 

emeletet jellemző faunát tartalmazott volna. 
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A pontusi rétegek szintén csak a Muraköz hegyes vidé¬ 

kén, valamint a fennsík éjszaki részén, t. i. a Murafolyó jobb- 

partján megfigyelhetők. 

A pontusi rétegek anyaga itt is azonos a délnyugati 

Magyarországon vagy is a „Grátzi öböl“-ben elterjedten kép¬ 

viselt pontusi rétegekkel, t. i. főleg homok- (homokkőpa¬ 

dokkal) homokos-agyag- és kavicsból állanak és itt is pél¬ 

dátlan kövületszegények. Kövületekre Matyasovszky ur csak 

3 helyen akadt, Stridón a templom mögött, Kerpéczen és a 

Czigancaki hegyen. A talált példányok nagyon rósz töredé- 

keny állapotban vannak; köztük az Unió Wetzleri és egy 

a Congeria Őisekire utaló Congeria a leggyakoriabbak. 

A pontusi rétegek több helyen lignit-telepeket is tar¬ 

talmaznak, úgymint Stridón, Gibinán, Dragostaverbregen és 

Pekleniczán. Az utolsó két helyen, addig, mig a Csáktornyái 

czukorgyár fennállott, bányamivelet is létezett. A kiaknázásra 

méltányolt lignit-telepek csak 3'—5' vastagok, a lignit mi¬ 

nősége nagyon alárendelt s daczára ezen minőségének, álli- 

tólag évenként mégis 100.000 mázsa aknáztatott ki. 

Az aknák, melyek jelenleg már összeom'ottak, csak 5, 

illetőleg 12' mélyek voltak. Az ezen aknákkal áthatott ré¬ 

tegek következők: 

Egy láb vastag televény-föld alatt eléretett vöröses ka¬ 

vics különböző vastagságban, ez alatt kékesszürke agyag- 

következett, melyben a lignit-fekvetekre akadtak, melyek 

úgy mint a többi rétegek vízszintesen feküdtek. Matyasovszky 

ur ezen lignit-telepeket, melyek a Mura medrében csekélyebb 

vízállásnál is láthatók, egy és ugyanazon nagy telephez tar¬ 

tozóknak tartja, melynek feltárásai még a Murán túl is, mint: 

Alsó-Lendván, Kerétyéu, Bázán és Budafán, tehát egy kö¬ 

rülbelül 120 mértföldnyi területen, egyenlő mélységben és 

azonos viszonyok mellett lépnek fel. 

A diluvialis lerakodások főleg homok-, kavics- és agyag¬ 

ból állanak, Matyasovszky ur azonban egy helyen a Buko- 

28 
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vecz-begy 684' magas tetején, a Csáktornyáról Stridóra ve¬ 

zető ut mélyedésében typikus löszt is talált. A diluvialis ka¬ 

vics inkább csak a Dráva-völgyben fordul elő, holott a dilu¬ 

vialis homok és agyag az idézett fönnsíkot, valamint a hegy¬ 

ség oldalait födi. 

Peklenicza helységtől délnyugatra körülbelül 700 lé¬ 

pésnyire, a Példa-patak halpartján kátrány-forrás létezik, 

mely már többször tárgya volt mind tudományos, mind gya¬ 

korlati kísérleteknek. Eme kátrány-forrás emberemlékezet óta 

ismeretes; a tudományos világgal is már a múlt században, 

1788. évben közöltetett legelőször. Legutoljára dr. Ró- 

zsay József bővebben foglalkozott viszonyaival és a kátrány 

vegyelemezésével, mely szép, eredeti munkát a „Magyar or¬ 

vosok és természetvizsgálók 1863-ban Pesten tartott IX. 

nagygyűlésének munkálatai “-bán közölte. Matyasovszky ur a 

kátrány-forrást szintén csak fölületesnek tartja, minthogy 

eredetét csak is a már idézett lignit-telepnek tulajdonítja s 

ama tapasztalás, mely szerint erős viharok után a forrás¬ 

ból több kátrány fejlődik, csakis a növekedett hydrosta- 

ticus nyomásnak tulajdonítható, melyet a vihar követ¬ 

keztében, a nagyobb vízmennyiség a lignit-telepre gyako¬ 

rol. A kátrány-forrás körülbelül IQ ölnyi gödörben bugyog 

fel, mely gödör telve van sárgás-barna kátrányszagú vízzel 

és ennek fölszinén úszik a csekély mennyiségű, opalizáló 

kátrány, melyet az odavaló nép kocsitengelyek kenésére 

basznál; jelenleg azonban naponkint legfeljebb két litert 

bírnak lementeni. 

Végre még említésre érdemesnek véljük azon archaeo- 

logiai ásatásokról néhány adatokat közölni, melyek Matya¬ 

sovszky közbenjárása folytán Stridó környékén a santaveczi 

erdőben, özvegy Miksics úrnő birtokán eszközöltettek. A 

nevezett erdőben 5 vagy 6 feltűnő mesterséges kerekded, 

körülbelül 6° átmérővel biró IA/20 magas halmok találhatók. 

Matyasovszky ur ezen halmokat ősi síroknak (tumuli) tart- 
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váll, a birtokosáé figyelmébe ajánlotta, minek következtében 

özv. Miksics úrnő a legnagyobb előzékenységgel azonnal 

8 munkást bocsátott Matyasovszky ur rendelkezésére. Az 

ásás azonnal is 2 balomnál megkezdetett, és 2 napig foly¬ 

tattatok. Ezen halmok csakhamar síroknak bizonyultak be 

a bennük talált tárgyak által. A halom központja felé elő¬ 

ször faszén darabokra és hamura akadtak és nem sokára 

szép alakú vastag, fekete, valamint finom iszapolt, vörös, 

agyagból égetett urnák és több mindenféle háziedények kö¬ 

vetkeztek ép példányokban, azonkívül még egy darab réz¬ 

pénz, vaskarika, egy bronzból készített melltű-forma és egy 

színezett, faragott czifra csontlemez is ásatott ki; azonban 

semmiféle fegyver. Legalól, az eredeti földrétegig, megint 

nagyobb mennyiségű hamu, faszén és félig megszenesedett 

(ember ?) csontdarabok következtek. 

Dr. Hofmann Károly főgeolog ur tavali fölvételeit 

kiegészítendő, a rohonczi hegység keleti szélén kezdé meg 

működését és innen K és E felé haladván, a táborkari tér¬ 

képnek 
XX] i’ XXII ’ 

50 

xxTT 
51 , 50 

XXI XXI 
számú lapok ki¬ 

dolgozása által a megelőző évek fölvételeiből hátramaradt hé¬ 

zagot tölté be. Kísérői ez idén is Stlirzenbaum József 

ur, mint segéd-geolog és Inkey Béla mint önkéntes, va- 

Iának, kik az vv, és lapok felvételében önállóan 
aaI aaI 

működtek. 

A nevezett lapok területe alacsony dombos vidék, mely 

nyílt öböl alakjában nyomul az alpesi véghegységek és szi¬ 

getszerű magaslatai közé: éjszakon a brennbergi, délen a 

rohonczi hegyszigetek tövéig, nyugat felé a Wechsel-Rozalia- 

hegység keleti nyúlványáig, melynek egy része, a lanztéri 

magaslatok, még magyar területre, tehát szintén az ezidei 

felvételek keretébe esik. Keleten a dombok mindinkább ala- 

csonyodva, a Rába síkságába képeznek átmenetet. A terület 

legtekintélyesebb folyóvize a Répcze, mely ausztriai terület- 
28* 
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ről Viránynál (Blumau) magyar földre lép át és három nagy 

kanyarodással a vidéken áthaladva s annak kisebb vizeit 

magába gyűjtve Csepregnél hagyja el a területet, hogy nem 

messze a Rábába szakadjon. Csak a terület éjszaki részében 

vannak néhány patakok, melyek nem a Répcze, hanem a 

sopronyi patak közvetítése által kerülnek a Rába folyóba; 

déli szélén pedig a Gyöngyös folyó vízrendszerének egy 

része még az idei felvételek területére esik. 

Mindezen vizek folyása K és DK felé irányul. Feltűnő, 

hogy a keletre folyó vizek majdnem kivétel nélkül e völ¬ 

gyek jobb partjait mossák, minek megfelelőleg a dombsorok 

éjszakfelé néző lejtői rendesen sokkal meredekebb és mé¬ 

lyebbre menő feltárásokat mutatnak. E körülmény a térké¬ 

pek földtani kidolgozásában is talál kifejezésre. 

A területünkön fellépő képletek korrendjét követve, leg¬ 

először a magyar-ausztriai határvidék jön tekintetbe, hol a 

Wechsel-Rozália-hegység oldalnyulványai Felső-Péterfalvától 

Karlóig magyar területre csapnak át s itt, Lanzsér körül te¬ 

temes magaslatokat képeznek. E hegyek kőzetei jelleges 

kristályos palák, melyek határozott kristályosságukban az 

alpesi középvonalat jellegével bírnak és a multévi kutatások 

által kiderített három palacsoport elsejéhez tartoznak. 

A második csoport félig kristályos palakőzetei e vidé¬ 

ken már nem szerepelnek. A lanzséri magaslatokon Inkey 

ur négyféle palakőzetet különböztetett meg, u. m.: csillám¬ 

palát, csillámgneiszt (többféle kiképződésben), amphibolos- 

chloritos palát és kvarczitpalát, A csillámpala és a gneisz 

rétegei egymással többszörösen váltakoznak, az amphibolos- 

chloritos pala pedig csak alárendelt, de gyakori behelyez- 

kedéseket képez a csillámgneiszban. Legfeltűnőbb a kvarczit- 

pala, mely meredek kúpokat képezve, Lanzsér (Lansee) fölött 

összefüggő vonulatban az egész palaterületet átszeli és még 

tovább Ausztriába is követhető. A kőzet kemény, rejtvekris- 

tályos, fehér kvarczból áll, gyér talknemű csillámlapocskák- 
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kai. Rendesen szép vételezése van és a rétegek hol Ny., hol 

Ny D Ny. felé csapva meredek déli dőléssel merülnek a csil¬ 

lámpala alá. Saját fekűjét öregszemű, gránitszerű gneisz ké¬ 

pezi, melybe a Kvarczpala oly fokozatosan megy át, hogy 

éles határt vonni többnyire lehetetlen. A Kvarczit-rétegek ezen 

helyzete s szoros kapcsolata a többi kristályos palákkal két¬ 

ségtelenné teszi, hogy a grauwakke kijelölése Lanzsér kö¬ 

rül az átnézeti térképen csakis ezen kőzet természetének 

helytelen felfogásán alapszik. 

Ugyanezen palacsóport kőzetei még a mélyebb vidék 

több pontján is bukkannak ki, az újabb lerakodások köze¬ 

pette, hol a külviszonyok már alig árulják el jelenlétüket. 

Ily szigetszerű feltárások leginkább a Répcze völgyének mind¬ 

két partján Réczefőtől Dörfl-ig, Stürzenbaum ur felvételi te¬ 

rületén lépnek fel; továbbá Csáva (Storb) és Pulya (Pullen- 

dorf) körül. A csillámpalának gneiszszel való többszörös vál¬ 

takozása ezen feltárásokat is jellemzi. 

A félig kristályos phyllitszerű palák, melyek a tavali 

osztályozásban a vidék primár képletének a felső (ifjabb) 

osztályát képezik és a robonczi sziget-hegységet kizárólag 

alkotják, az idei fölvételek területén csekély tért foglalnak 

el. Kőszeg körül a robonczi hegységnek tavai át nem kuta¬ 

tott részei kerültek még vizsgálat alá és Bors-Monostornál 

(Kloster) egy kisebb szigetszerű palaöszlet szintén mint ezen 

csoporthoz tartozónak bizonyult. A kőzetek jellemzését illető¬ 

leg a múlt évi jelentésre utalhatunk, megjegyezvén csupán, 

hogy a robonczi hegység éjszaki és keleti részében az agyag- 

csillámpala egyes mészcsillámpalából álló behelyezkedések- 

kel uralkodik, mig a szalouoki chloritos palák csak aláren¬ 

delt szerepet visznek. 

A palaterületekhez közvetlenül különbözőkön! harmad¬ 

kon rétegek simulnak. 

Köztük a legrégiebbek ama durva conglomeráthoz tar¬ 

toznak, melyet a multévi felvételek is, a palahegység szegé- 
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lyeként, Vasmegyében sok helyen, nevezetesen Sinnerstlorf 

körül találtak. Minőségének leírását a múlt évi jelentés 

nyújtja. Szerves maradványokat •— néhány meghatározhatat¬ 

lan növénylenyomaton kívül — nem tartalmazván, e conglo- 

merát geológiai állására nézve az újabb kutatások sem szol¬ 

gáltattak határozottabb adatokat; a rétegsorozatban elfoglalt 

helyzete azonban valószínűvé teszi, hogy az alsó mediterrán 

korában képződött és ezen vélemény megerősítését dr. Hof- 

mann úr és kísérői ezidén területük határán kívül, Ritzingtől 

E-ra találták, hol egy a sinnersdorfi conglomeráttal minősé¬ 

gileg teljesen azonos képlet rétegei meredek dőléssel merül¬ 

nek a felső mediterrán rétegei alá. 

A brennbergi hegység déli oldalán kibukkanó felső me¬ 

diterrán rétegek, melyeket gazdag faunájuk jól jellemez, 

Nyék körül keskeny szegélyben csapnak át dr. Hofmann úr 

felvételi területére. A rétegek, melyek az itteni mediterrán 

képletnek csak felső részét képviselik, mint homok, kavics, 

conglomerát és mészkő vannak kiképezve, helyenkint aláren¬ 

delt agyagos és márgás padokkal; a nyílt öböl felé, azaz 

D és DDNy felé csekély dőléssel hajlanak. 

A szármát képletnek e vidéken már nagyobb tér jut, a 

felső mediterrán lerakodás fölött keskeny öv gyanánt lép föl 

Haracsony és Nyék vidékén; innen Ny. felé a kristályos pa¬ 

lák tövéig Koholtig követhető, melyet I). felé mint széles öv 

a rohonczi hegységig követ. Határát az ifjabb lerakodások 

iránt a következő helységek jelölik: Haracsony, Lakompak, 

Vepérd, Szt.-Márton, Csáva, Dörfl, Kőhalom és Rendek. A 

lcrakodmány túlnyomólag homokos, felsőbb részében kavicsos; 

a Conzséri kristályos palák tőszomszédságában a legfelső 

rétegek kavicsai igen nagyok és rendszerint a szomszéd gneisz 

és Kvarczit keményebb kőzeteiből származnak. A mélyebb fel¬ 

tárásokban többé-kevésbé homokos agyagrétegek mutatkoz¬ 

nak. A terület éjszaki részén, Nyéktől Csundráig és Kaboldig, 

több helyen csekélyebb kiterjedésű mészrétegek vannak be- 
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telepedve, melyek K. felé tiszta, egynemű, néha oolithos 

mészkőpadokat képeznek, Ny. felé több-kevesebb kavicsot 

vesznek fel s belyenkint mészragaszszal öszekötött conglome- 

rátba mennek át. A mészpadok mindig bőséges kövülettar¬ 

talommal járnak; egyébként a szarmát rétegek csak igen 

kevés pontján találni kövületeket, nevezeten Rabold, Csnndra 

és Szt.-Márton vidékén: az egész lerakodás déli része egyet¬ 

lenegy kövületet sem szolgáltatott. A rétegek fekvése majdnem 

vízszintes, csak az alapbegység felé emelkedik egy kissé. 

A pontiisi emelet lerakodásai területünk nyugoti részén, 

melyen dr. Hofmann úr működött, nyernek nagy kiterjedést. 

Kőszeg tájékán e képlet közvetlenül a palabegységbez 

simul, ellenben éj szaki részében, a fentnevezett vonalon a 

szarmát rétegek képezik feküjét és határát; e határon a két 

lerakodásnak petrograpbiai hasonlatossága és kövületszegény¬ 

sége a szoros megkülönböztetést nagy mértékben nehezíti. A 

congeriarétegek itt is, valamint a múlt évben felvett terüle¬ 

ten, kavics-homok-agyaglerakodásokból állanak, melyek kö¬ 

zött a nyugoti oldalon alárendelten, de K. felé mindinkább 

túlnyomókig márgapadok lépnek lel. Egészben véve itt is az 

alaphegységtől távozva mindinkább finom anyagra találunk. 

Kövület-leletek, mint említők igen ritkák; egy érdekes 

leihelyre akadt dr. Hofmann úr még Yasmegyében, Doroszló 

mellett, Kőszegtől D-re, mely Unio-Melanopsis- és Paludina 

fajok mellett egy Mastodon töredezett álkapcsát is szolgál¬ 

tatta. A terület éjszaki részében, Nyék és Ritzing körül Con- 

geria Partschi, Cong. triangularís, Melanopsis Bouéi és Mel. 

Martiniana fordulnak elő. 

Diluvialis lerakodmányok szintén csak a terület keleti 

felében lépnek fel némi elterjedésben, hol is a Congeriakép- 

letnek tetemes részét takarják el. Lösz löszhomok és kavics 

lerakodás képezi itt a diluviumot, melynek jellege folyólera¬ 

kodásra utal. Feltűnő, hogy ezen dilitvialképletek főké}) a 

nyugotról keletre folyó vizek gyengén emelkedő bal lejtőin 
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terjednek el, inig- a patakvölgyeknek rendesen sokkal me- 

redekebb jobbparti lejtőin a Congeria-rétegek vannak a fel- 

szinen. A völgyképződésnek ezen sajátsága, mely sok helyen 

ismétlődik, itt tehát a felszín földtani képére is befolyás¬ 

sal van. 

Területünk egyedüli eruptivkőzeteit két nevezetes bazalt¬ 

kitörésben látjuk: az egyik a kristályos palák területén, 

Lanzsértől É-ra, a vidék legmagasabb begyét, a Pálhegyet 

koronázza és mindenesetre szárazföldi kitörés terménye; a 

másik ellenben az alacsonyabb dombvidéken, Pulya mellett, 

alig feltűnő magaslatot képez és helyzetéből ítélve, vizalatti 

eruptió által jöhetett létre. Ez utóbbi a felső részének sala¬ 

kos minőségénél és szép űrkitöltéseinél fogva nevezetes. A 

Pálhegy bazaltja nagyobbára tömör, gyakran kokkolithszerű, 

csak tetején mutat egyes salakos részeket; részben durva 

oszlopos elválás figyelhető rajta. Az egész tömeg a déli Ba¬ 

konyban oly gyakran ismétlődő meredek oldalú fensik-alakra 

emlékeztet. Nevezetes egy Dyk féle betelepülése, melynek kő¬ 

zete szép öregszemű dolerit. Tufák sem az egyik sem a má¬ 

sik bazaltkitörés körül sem találhatók; ennélfogva a kitörés 

korát illetőleg csak a déli Bakony analóg-képződményeire, 

melyek tudvalevőleg a Congeria-rétegek lerakodásának vége 

felé törtek ki, hivatkozhatunk. 

Rotli Lajos, osztálygeolog, Sopronymegyében fekvő, 

tehát még magyar területre eső Rozália hegységnek éjszaki 

részét, valamint a Rozália-, Lajta-hegység és a ruszti hegyek 

közt elterülő neogen vidéket vette fel, működését Fraknövá- 

ralja környékén kezdvén meg, t. i. ott, a hol 1872-ben vég¬ 

zett volt. 

A Rozália-hegység emlitctt része, keletre Fraknóváralja, 

Rétfalu, Sóskút helységei által határoltatván, a Rozália- 

kapolnától egy keskeny övben húzódik éjszak felé, míg Sós¬ 

kút s Lajta-Szt.-Miklós közt éri végét. 

Ezen keskeny öv főzöme csillámpala s gneiszből áll. 
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A csillámpala túlnyomókig fagyagos kiképződé,sfí, úgy hogy 

nagyrészt talkcsillámpalának lehet elnevezni. Alárendelten 

chloritos-amphibólos betelepüléseket mutat. Több helyt gra- 

phitos közfekvetek észlelhetők benne, melyek jelentéktelen 

voltuknál fogva persze eredménytelenül, bányászati kutatá¬ 

sokra csábítottak. Az u. n. „lvrie Riegel“ csúcsán (a Rozália- 

kápolnától É-ra) gránátot tartalmaz az itt jellegesen kiképző¬ 

dött csillámpala. 

A gneisz, alárendelt mérvben protogingneisz, a fagya¬ 

gos csillámpalával váltakozva lép fel, ez utóbbi átmenetet 

képezvén. Falkpala-közfekvetek, különösen a Rozália-kápolna 

közelében, gyakoriak a gneiszban. 

Közvetlenül a csillámpalára települve, egyes csúcsokat 

vagy óriási rögöket képezve, Kvarczit és dolomitos mészkő 

mutatkozik. A Kvarczit, Kvarczpala és Kvarczbrecciák a „Kogl 

Berg“ és „Hóhér Stein“ csúcsait, Rétfalva mellett képezik. 

A többnyire dolomitos mészkő, szintén a palára feltett csú¬ 

csokat képezve, vagy általában a palára települve Fraknó- 

váralja s Rétfalu környékén lép fel. A hol tisztább a mészkő, 

mint Újtelken, ott kőbányákban fejtik s égetik. A mi ez 

utóbbi képződmények földtani korát illeti, erre nézve szer¬ 

ves maradványok tökéletes hiánya miatt semmi biztosat nem 

lehet mondani. Czjzek a grauvakkeliez számította azokat s 

ennek alapján Haner átnézetes térképén is a silurban szere¬ 

pelnek. A fentebb mondottakból anyi kitűnik, hogy a kris¬ 

tályos paláknál fiatalabbak. 

A palahegység keleti szélén, az idézett helységek által 

jelölt határvonalon túl, durva, néha óriási nagy görélyeket, 

valamint ostrea-töredéket mutató kavics, itt-ott conglomerát 

áll előttünk. E képződés, mely közvetlenül az alaphegységre 

települ, az alacsonyabb tájon fellépő, szintén ostreát, de 

egyéb kövületeket is tartalmazó agyag s márgával együtt a 

palahegységet kiséri s igy éjszak felé Sóskútig követhető. 

A „Hoch\vald“ felé félvezető úton e kavicsot szármátréte- 
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gek által látjuk fedve, tehát kétség nem lehet, hogy az 

legalább is a fiatalabb mediterrán rétegekhez tartozik. És 

ha tekintetbe vészük, liogy e kavics Rétfalván nullipora- 

mészkd-conglomeráttal lép érintkezésbe, akkor annak a má¬ 

sodik mediterrán emeletbe való állítása igazoltnak tűnik elő. 

Sóskút tőszomszédságában a mediterrán kavicsban igen 

vasoxyddús conglomerát-görélyeket és tömböket lehet megfi¬ 

gyelni, melyek az általános településből Ítélve, igen valószí¬ 

nűleg befolyással vannak a savanyúviz-forrás vastartalmára. 

A Rétfalu-Fraknó váralj a közt napfényre jutó mediterrán- 

rétegek, melyeknek márga-lerakodásai főleg az utóbbi hely¬ 

ségnél, mint tudva van, kövületeket szolgáltatnak, innen ke¬ 

let felé, azaz Nagy-Márton, Marz-Rohrbach s tovább Somfalva 

felé húzódnak. Nagy-Mártonnál dúsak kövületekben. Somfal- 

vátől É s ÉK-re újból bukkanak ki, t. i. Kertesnél, valamint 

ezen helység és Klimpa között, hol kövületek által jól jel¬ 

lemezve, egyrészt majdnem Zárányig húzódnak éjszaki irány¬ 

ban, mig dél, azaz Soprony felé a volt, u. n. „Birnbaum 

Waldl“-ig nyomozhatók. Itt a mediterrán márga Cardium 

plicatum Eicliw. tartalmú szármát márga által fedetik. 

A szármát-emelet rétegei szóban forgó területünkön 

meglehetősen nagy elterjedést nyernek. A palahegységtől a 

mediterrán rétegek által elkülönítve, több ponton hatalmasan 

kifejlődve látjuk őket fellépni. Kövületek által a legtöbb 

esetben kitünően vannak jellemezve. Az anyag, mely e réte¬ 

geket képezi, homok, kavics, márga, mészhomokkő, conglo- 

merát stb. Rétfalvától kezdve, mely falu e rétegekre nézve, 

mint köviilet-lelhely szintén már régebben ismeretes, két ág¬ 

ban látjuk a szármát-rétégekeket É. illetőleg ÉK. felé vo¬ 

nulni. E kettéágazást a siklósi erdőben fellépő és egészen 

Siklóig terjedő pontusi rétegek okozzák, melyek alatt amazok 

elmerülnek. Éjszaki irányban tehát Sóskáiig s innen túl a 

pecsenyéd! szőllőkben, valamint a vasúti bevágásban egészen 

a lajta-szt.-miklósi állomásig lehet a szármáti rétegeket kö- 
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vetni, mig azoknak ÉK-i ága szakadatlanéi Siklós- és Torma¬ 

faluig vonni, sőt ezen ág folytatása még Siklóstól E-ra a 

„Pirsclilinger Wald“-ban figyelhető. A Borbálya-petőfalvai 

szőlőhegyekben e rétegeknek egy második középső vonulata 

lép fel, mely keleti irányban Kertesig húzódik. Fiatalabb 

lerakodások előidézte kis félbeszakítás után e vonulatnak 

éjszaki folytatását (Kertestől számítva) Darufalvánál találjuk. 

A harmadik itt röviden érintendő vonulat, a legkeletibb, 

Záránynál kezdődvén, Klimpán s a „Dudlers Wald“-on át, 

tehát délkeleti irányban, nyomozható Sopronyig. A szóban 

lévő rétegek a vázolt területen maga a természet, valamint 

számos kőbánya által jól vannak feltárva. 

A pontusi emelet rétegei (congeria-rétegek) a legnagyobb 

tért foglalják el e területen, túlnyomólag a medencze (ha 

mint olyant akarjuk felfogni) belsejét, de a régibb képződé¬ 

sek által hátrahagyott öblöket is, töltvén ki. Nagyjában két¬ 

féle kiképződésben figyelhetők meg itt e rétegek; egyszer a 

rendes módon, t. i. uralkodóan lazább anyag (agyag, homok, 

kavics stb.) által összetéve, azután pedig meszes homok és 

kavics mellett néha igen kemény conglomerát alakjában. Az 

előbbiek, melyek faunájában többi közt a bécsi medenczében 

oly gyakori Gong. spathulata s Mel. Vindobonensis van je¬ 

len, jelentékeny lignittartalmuk által tűnnek ki (Völgyfalutól 

ENy-ra 4°, Neáifelden 5°-nyi vastag telep.). E lignit nyoma 

Pecsenyéden is megvan Cong. spatli. és Cong. Partschi tár¬ 

saságában. A conglomerát-padokban homok s kavicscsal vál¬ 

takozva fellépő pontusi rétegeket Darufalván lehet a szármát- 

rétegekre települve látni. Az említett anyag telve van Mela- 

nopsis Martinianával, mely alak mellett alárendelt mérvben 

szármát-kövületek is jelen vannak. Hasonlót lehet figyelni 

egy kőbányában Klimpától K-re, hol közvetlenül egy conglo- 

merát-pad alatt fekvő homoklerakodásban Melanopsis Marti- 

niana és Trochus Podolicus, Cong. triangularis és Cer. dis- 

juntum egymás mellett gyűjthetők. De itt is a Mai. Martini- 
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ana feltétlenül az uralkodó alak. Nem messze innen Mela- 

nopsis, Congeria s Cardium mellett foraminiferák is mutat¬ 

koznak e rétegekben Az imént emlitett pontokon a felszínre 

jutó rétegek ellenszárnyaként tekintendők a Nagy-Höflánytól 

DNy-ra fekvő s a síkságtól kiemelkedő „Föllig Berg“ hasonló 

rétegeinek. Itt is meszes homok, kavics és vastag, túlnyomó- 

lag Mel. Martiniana tartalmú conglomerát-padok képezik 

azon lerakodásokat, melyek e hegy főzömét alkotják. Itt is 

Melanopsis és Congeriák mellett, ámbár egészen alárendelten, 

szármát-kövületeket és nulliporákat tartalmaznak e rétegek. 

Igen valószínűnek látszik, hogy azok a pontusi emelet 

keretében lignittaríalmú rétegeknél idősebb lerakodást je¬ 

lölnek. 

A neogen rétegek szétválasztása általában e vidéken 

ott, a hol kövületek nem mutatkoznak, fölötte nagy nehézsé¬ 

gekkel jár, miután maga az anyag gyakran a felcserélhetésig 

hasonló és éles már a természetadta határ a különféle ré¬ 

tegek közt alig kivehető. 

Léteznek itt az említetteken kívül még kavics-lerako¬ 

dások, melyekre nézve tisztába jönni nebéz, de vannak 

olyanok is, melyekről egyenesen lehetetlen megmondani, vál¬ 

jon még a pliocenhoz vagy pedig már a diluviumhoz számi- 

tandók-e. 

A diluvium vagy mint valódi lösz, vagy pedig mint 

kavicstartalmu agyag van kiképződve. Mig amaz főkép a 

lassúdadabb lejtőket borítja s általában az alacsonyabb 

dombokon terül, addig az utóbbi jóval magasabbra ér fel, 

és a neogen-teriileten itt-ott a csúcsokat borítja. 

Amint a bevezetésben említettük, az ezidei felvételek az 

ország nyugoti határőrvidékein, melyekről e három utolsó 

közlemény vázlatos képet nyújt, az eddigi dolgozatok kiegé¬ 

szítését és összetűzését eszközölték. 

A Duna és Dráva közt fekvő magyar föld, éjszakra 

egész Győrig és Sopronig most már részletesen át van ku- 
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tatva és a nagy táborkari térkép alapján földtanilag felvéve. 

Ezen felvételek átvitele a közhasználatban forgó kisebb tér¬ 

képre, melynek mértéke 1: 144,000, már munkába vétetett 

és a jövő nyári párisi világtárlaton kiállítva a magyar geo- 

logok tevékenységének e szép eredményét a külföldnek fogja 

bemutatni. 

Szükségtelen volna kiemelni, mily gazdag anyagot nyert 

a tudomány a dunántúli vidék ily gondos átvizsgáltatása ál¬ 

tal. Hisz az eredményeknek egy részét már a földtani inté¬ 

zet évkönyvei ismertették meg társulatunk tagjaival. A hátra¬ 

lévő anyagnak feldolgozása is a múlt téli idény alatt szépen 

haladott előre, úgy hogy közlését már a legközelebbi év¬ 

könyvekben várhatjuk. 

E dolgozatoknak egyik legérdekesebb gyümölcse, dr. 

Hofmann Károly szép műve a délbakonyi bazaltcsoport 

vulkanologiai viszonyairól, mely az évkönyvek III. kötetének 

4-ik füzetét képezi, a szerző által a helyi viszonyoknak be¬ 

hatóbb tanulmányozása után részben újra átdolgozva és ki¬ 

egészítve, legközelebb jelenik meg. 

Az 1877-iki évkönyv (V. köt.) dr. Herbick Ferencz 

„a Székelyföld geológiája" czirnű fontos munkáját1) tartalmazza. 

Böckli J. kisebb dolgozata2), melyet társulatunk tagjai 

mint az Évkönyv VI. kötetének 1. füzetét már a nyár folytán 

kézhez kapták az előbbi dolgozatokhoz pótadatokat hoz. 

Hogy az intézeti tagok működésének képét kiegészít¬ 

sük, megemlitjük, hogy f. é. tavaszán Roth Lajos osztálygeo- 

log Pozsonymegyébe rándult, hogy a bányabirtokosok felké¬ 

résére a Bazin mellett műveletben álló kovandtelepekről szak¬ 

értő véleményt adjon. Hasonló czélból Stürzenbaum József 

segédgeolog a pelsőcz-ardói gálmafekhelyek (Lásd Földt. 

‘) Lásd a Földt. Közlöny 1877. VII. évf. 1. sz. 

2) Megjegyzések az „Uj adatok a déli Bakony föld- és őslény¬ 

tani megismertetéséhez“ czimü munkához. Előadta a szerző a társ. 

szaküléseu 1877 apr. 11-én. 
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Közi. 1877. 5. sz.) megvizsgálására vállalkozott. Somogyme- 

gyében pedig a döröcskei földcsuszamlás ügyében kiküldött 

megyei bizottságban Inkey Béla működött. (Lásd Földt. 

Közi. 1877. 5. sz.) 

A magyar k. földtani intézet munkaerőinek gyarapítása¬ 

ként jelentjük, hogy Halavács Gy., gyakornok, egy évi sza¬ 

badságideje után működését az intézetben újra felvevé és 

bogy dr. Posevitz T. mint önkéntes csatlakozott az intézethez. 

MEGJEGYZÉS. 

Az év végével a Herbich-féle értekezés és a m. kir. földtani inté¬ 

zet ezévi működéséről szóló jelentés terünket annyira igénybe vette, 

hogy az Irodalom és Vegyesek rovatát jelen számunkból ki kellett 

hagynunk. 

TÁRSULATI ÜGYEK. 

Szakülés 1877. év. deczember hó 5-én. 

(Jegyzőkönyvi kivonat.) 

1. S c h m i d t S á ndor egy Felső-Bányáról származó óriási Baryt 

kristályt mutat be (1. a jövő számban). 

2. ugyanaz a Waluewit nevii uj ásványfaj leírását közölvén, 

annak egy szép példányát mutatja be (1. a m. sz. 314. 1.). 

3. Dr. Krenner József a mernyiki, zemplénmegyei Cinnober 

előjövetelről értekezett, leírván a Cinnober behintésszerü föllépését bizo¬ 

nyos homokkőben, mely valószínűleg a kárpáthomokkő csoportjához 

tartozik. E Cinnoberből eddigelé körülbelül már egy mázsa higanyt állí¬ 

tottak elő és a további bányászat fölvirágzása remélhető. 

4. Ugyan a z értekezett a Rodnán újabb időben előfordult gyö¬ 

nyörű Cerussitekről, melyek vagy az ismert fekete Sphalerit, vagy pedig 

Pyriten (az ismert Pyrrhotin utánni pseudomorfon) ülve találtattak. A 

fehér vagy sárgás kristályok, melyek többnyire kettes vagy hármas ik¬ 

rek, a következő alakokat mutatják: 100, 010, 110, 130, 102, 012, 011, 

021 és 111, ha t. i. a-val jelöljük a rövidebb tengelyt. 



401 

5. InkeyBéla a Richthofen-féle uj lösz-elméletet, mely szerint 

a lösz tiszta szárazföldi képződmény, átnézetesen vázolja (1. a jövő 

számban.) 

0. Uj tagokként jelentkeztek: Muslay Sándor, Hegedűs Sándor, 

Simonyi Ernő és Somssich Pál országgyűlési képviselők, bej. Zsigmondy 

Vilmos. 

A selmeczbányai földtani fiók egyesület szakgyü- 

léseinek jegyzőkönyvi kivonata. *) 

I. október 24-én 1877. 

1. Az 1877. évi május 16-án tartott közgyűlés alkalmával a fiók¬ 

egyesület számadásainak megvizsgálására Kiküldött bizottság jelentését 

terjesztette elő, mely szerint 10 frt hiánylatnak kivételével a számadások 

mint rendben levők elfogadtatnak. 

2. Ri eh tér György indítványára Pettko János és Kamenár 

József hátralékos tagsági dijai mint be nem hajthatók töröltetnek. 

3. Z. Knöpfler Gyula, ki a hodrusbányai Syenit tömzsnek 

áttanulmányozásával bizatott meg Cseh Lajossal együtt a fiók egyesület 

1877. évi május hó 16-án tartott közgyűlésén, előterjeszti jelentésének 

bevezető részét, azaz az átalános oro. és hydrographiai viszonyokat, to¬ 

vábbá az előjövő kőzeteknek átalános elterjedését. 

4. Elnök P é c h Antal felolvassa G. vöm Eath bonni tanár üd¬ 

vözlő levelét, a melyben értesít, hogy a Trydimyt a Sytlmai Trachytokon 

fölfedezve lett. 

II. 1877. nov. 14-én. 

1. Z. Knöpfler Gyűl a értekezett a kőzeteknek meghatározá¬ 

sáról és ismertette a Dr. Koch Antal kolozsvári egyetemi tanár által 

összeállított kőzetképleteket. 

2. Wieszner Adolf indítványozza, hogy az anyatársulat föl¬ 

kéressék, miszerint a selmeczi fiókegyesületnek havi működéséről beter¬ 

jesztendő jegyzőkönyveket a „Földtani Közlönyében közzé tenni szíves¬ 

kedj ék. Elfogadtatott. 

*) Az 1877. évi dec. hó 5-én tart. vál. ülés határozatából. 

Vége a VII. évfolyamnak. 
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SZABÓ. Földtani közlöny* 1877. II. Tábla. 

WEHRLIT SZARVASKŐRŐL. 

OLIVIN-GABBRO (-WEHRLIT) 

SZARVASKŐ, KECSKEFARKHEGY. 

Mikropliotograpliia és Phototypia. 

A m. kir. műegyetem vegyiparműtani laboratóriumában készítette Dr. Sckimanu. 
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